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Republiškega sveta Zveze sindikatov
Slovenije)
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na 7. seji
25. februarja letos obravnaval problematiko protestnih
ustavitev dela na osnovi dveh izhodišč: sprememb in
dopolnitev zakona o združenem delu v tistem delu, kjer
ureja reševanje sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po
redni poti ter nalog organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije na tem področju. Republiški sve 1 je po
razpravi sprejel predložena gradiva skupaj z uvodno
besedo člana predsedstva Republiškega sveta Zveze
sindikatov Slovenije Dušana Rebolja in sklenil, da odpre
široko razpravo o problematiki protestnih ustavitev dela

s posebnim poudarkom na spremembah in dopolnitvah
zakona o združenem delu in na nalogah organizacij in
organov sindikatov. Sklenil je tudi, da da pobudo Svetu
Zveze sindikatov Jugoslavije za oblikovanje rešitev o
spremembah zakona o združenem delu o reševanju sporov v organih Zveze sindikatov Jugoslavije, ter pooblastil
predsedstvo, da strne razpravo in na podlagi stališč, ki
bodo oblikovana v razpravi, sprejme dokončen predlog
za dograditev zakona o združenem delu in opredeli
naloge organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije na tem področju.

POROČILO*
o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR
Sloveniji v letu

1986 (ESA-211)

Na podlagi 6. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/85) v prilogi pošiljamo letno poročilo o delu in zaključni račun Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 1986.
Na podlagi 26. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/85) je svet Službe
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji na seji dne 27. 2.
1987 sprejel
POROČILO O DELU SLUŽBE
DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA V SR
SLOVENIJI ZA LETO 1986
I. UVOD
V skladu z zakonom mora Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: služba) dati Skupščini Socialistične republike Slovenije letno poročilo o delu
službe in zaključni račun.
Temeljne naloge službe so začrtane v zakonu o službi
družbenega knjigovodstva, konkretne naloge, ki jih je opravljala v letu 1986 pa v razvojnem programu službe družbenega
knjigovodstva za dobo od 1986-1990, v programu razvoja
službe v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990 in v delovnem
programu za leto 1986.
Služba je opravila pretežen del v teh dokumentih začrtanih
nalog. Nekaj nalog pa v predvidenem obsegu ni mogla opraviti. To velja predvsem za naloge, ki bi jih služba lahko
opravila le s sodelovanjem služb na ravni Jugoslavije, za
naloge, za katere ni bila še dovolj tehnično in tehnološko
opremljena ter za nekatere naloge, ki niso mogle biti opravljene, ker so ji bile s tekočimi ukrepi naložene druge naloge.
Te naloge so pomembne za razvoj službe, saj so med njimi:
- analiza obstoječega sistema evidenc v službi, ocena
obsega in kakovosti podatkov, ki jih služba zagotavlja ter
uskladitev evidenc s potrebami in zahtevami uporabnikov teh
podatkov,
- vzpostavitev kataloga podatkov,
- širše vključevanje uporabnikov družbenih sredstev v vse
oblike eksternega nadzora,
- hitrejše vključevanje organizacijskih enot v telekomunikacijski prenos podatkov in sredstev v plačilnem prometu.
Služba ne sme in ne bo dopustila, da bi te naloge ostale
neopravljene. Obratno, zavzemala se bo, da bodo v letu 1987
nesporno opravljene. Zato jih je tudi ponovno predvidela v
delovnem programu službe za leto 1987.
Poročilo obravnava kratek pregled vsebine in obsega
opravljenega dela ter nekatere probleme pri opravljanju nalog
službe.
II. PREGLED OPRAVLJENEGA DELA
Služba deluje prek centrale, 14 podružnic in 46 ekspozitur.
Ob koncu leta je bilo v službi zaposlenih 2953 delavcev, kar je
3% več kot ob koncu leta 1985. Število delavcev se je povečalo predvsem zaradi novih nalog nadzora, to je ocene zaključnih računov ter ekonomsko-finančne revizije. Kljub temu
je še vedno občutno pomanjkanje strokovnih delavcev na
področju ocene zaključnih računov in ekonomsko-finančne
revizije.
' Poročilu je bil priložen tudi zaključni račun Službe družbenega knjigovodstva v
SR Sloveniji, ki ga bo obravnaval Odbor za tinance In kreditno-monetarni sistem
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije
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O obeh dokumentih je razpravljal svet Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji in ju sprejel na svoji seji
dne 27. februarja 1987.

V letu 1986 je služba izboljšala svojo opremljenost na
področju obdelave podatkov. Zamenjani so bili računalniki v
podružnicah Maribor in Koper ter v centrali, kar omogoča
vključitev v telekomunikacijski prenos podatkov. V nekaterih
ekspoziturah so bili instalirani ekranski terminali. Razen tega
so bile nabavljene in instalirane nekatere druge računalniške
naprave s čimer je vsaj delno zavrto prehitro zastarevanje
računalniške opreme.
1. Ob koncu preteklega leta je imelo 28.150 uporabnikov
družbenih sredstev odprtih pri službi 28.429 žiro računov in
33.736 računov za sredstva rezerv, za sredstva skupne
porabe, za investicije in druga izločena sredstva.
V letu 1986 se je število uporabnikov družbenih sredstev na
območju SR Slovenije povečalo za 114 uporabnikov. Povečanje gre predvsem na račun družbenopolitičnih organizacij,
družbenih organizacij in društev pri tem pa se je število
uporabnikov družbenih sredstev s področja gospodarstva
zmanjšalo za 96 zaradi spojitev temeljnih organizacij združenega dela v okviru delovnih organizacij.
Podatki iz registra uporabnikov družbenih sredstev so
temeljni podatki za povezovanje podatkov službe z registri in
Poročilo o delu Službe družbenega
knjigovodstva v SR Sloveniji bo Zbor
združenega dela Skupščine SR Slovenije
obravnaval predvidoma na seji 22. aprila 1987
evidencami drugih informacijskih služb, zato služba skrbi, da
so računi uporabnikov družbenih sredstev odprti v skladu s
predpisi in da so podatki v registru pravilni.
Poleg žiro računov in računov izločenih sredstev uporabnikov družbenih sredstev je imela služba odprtih še 28.663
računov preko katerih je evidentirala, v skladu z zveznimi in
republiškimi predpisi, razne tokove družbenih sredstev. V
okviru posamezne občine je tako vodila povprečno 309 računov za vplačevanje raznih davkov, prispevkov in drugih
obveznosti za financiranje splošne družbene, skupne in druge
porabe. Vplačana sredstva na prehodne in vplačilne račune je
služba pravočasno razporejala na žiro račune uporabnikov
teh sredstev.
Evidentirane podatke o višini in namenu gibanja sredstev
po vseh teh računih in podatke, ki jih dajejo službi uporabniki
družbenih sredstev iz svojih knjigovodskih in drugih evidenc,
služba zbira, obdeluje in objavlja. Tudi v letu 1986 je služba
namenjala posebno pozornost dajanju pravilnih in ažurnih
podatkov. Opravljene so bile vse naloge, ki so bile predvidene
s programom statističnih raziskovanj pomembnih za vso
državo in drugimi zveznimi ter republiškimi predpisi.
Služba je opravila skupno 49 statističnih raziskav pomembnih za vso državo, od tega je bilo 15 raziskav mesečnih in 34
raziskav trimesečnih oziroma letnih. V skladu z republiškimi
predpisi je bilo opravljenih tudi 7 raziskav in obdelava podatkov za potrebe ljudske obrambe.
Najzahtevnejša naloga v letu 1986 je bila zbiranje podatkov
o finančnem poslovanju uporabnikov družbenih sredstev iz
periodičnih obračunov in zaključnih računov.
Na predlog Zveznega izvršnega sveta je služba zbrala in
obdelala, pred zakonsko določenim rokom za predložitev
poročevalec

periodičnih obračunov, nekatere podatke o poslovnem
uspehu organizacij združenega dela s področja gospodarstva
za obdobje devetih mesecev lanskega leta. Podatki, ki jih je
predložilo 85% uporabnikov družbenih sredstev, so bili kvalitetni in pravočasno obdelani.
Nova naloga v letu 1986 je bila obdelava podatkov iz zbirnih
in konsolidiranih bilanc poslovnega uspeha organizacij združenega dela za leto 1985. Predloženih in obdelanih je bilo 474
zbirnih in konsolidiranih bilanc uspeha delovnih organizacij
združenega dela in 46 zbirnih in konsolidiranih bilanc uspeha
sestavljenih organizacij združenega dela s področja gospodarstva ter 61 za delovne ter 3 za sestavljene organizacije
združenega dela s področja družbenih dejavnosti.
Posebna naloga je bila tudi zbiranje podatkov za spremljanje učinkovitosti določb zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke, za
skupno porabo delavcev in za določene poslovne stroške za
leto 1986. Podatki so bili prvič obdelani za obdobje januarjunij 1986 iz poročil, ki so jih uporabniki družbenih sredstev
prediožili službi družbenega knjigovodstva skupaj s periodičnimi obračuni za obdobje januar-junij 1986, v naslednjih
mesecih pa so bili zbrani mesečni podatki, prav tako iz poročil, ki so jih predložili uporabniki.
Služba mesečno izdaja statistični bilten, tako na ravni republike kot tudi na ravni posameznih občin. Trimesečno in letno
služba izdaja v posebnih publikacijah podatke in kazalce o
rezultatih poslovanja organizacij združenega dela, bank,
zavarovalnic, samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti.
Poleg tega daje služba vedno več podatkov, izpisanih na
računalniških medijih.
V letu 1986 je služba pripravila 1.565 informativno-analitičnih izdelkov, kar je za 157 izdelkov več kot v letu poprej.
Število izdelanih informacij je bilo lani večje predvsem na
področju informiranja o gibanju posameznih oblik porabe
(skupne, splošne družbene in investicijske porabe) in posebnih nalogah na tem področju, več pa je bilo tudi" aktualnih,
problemsko zastavljenih informacij o razpolaganju in uporabi
družbenih sredstev.
Od skupnega števila izdelanih informacij je 407 takih, ki so
jim podlaga zbirni podatki periodičnih obračunov oz. zaključnih računov organizacij združenega dela iz gospodarstva in
družbenih dejavnosti, samoupravnih interesnih skupnosti,
proračunov ter organov in organizacij družbenopolitičnih
skupnosti. Služba si je prizadevala pripraviti te informacije v
čim krajših rokih po osnovni obdelavi podatkov, saj so bile v
nekaterih občinah te informacije edina podlaga za obveščanje in odločanje v družbenopolitičnih skupnostih. Obravnavale so jih ustrezne strokovne službe in delegatske skupščine.
Posebej obdelani podatki zaključnih računov in periodičnih
obračunov ter dopolnjeni s podatki drugih evidenc, ki so ,v
službi, so bili podlaga 493 aktualnim, problemsko zasnovanim
informacijam. V njih je bila obravnavana problematika izgub,
odpisanost osnovnih sredstev, zagotavljanje obratnih sred*
stev, reprodukcijska in akumulativna sposobnost, združevanje sredstev družbene reprodukcije, ekonomski položaj posameznih grupacij organizacij združenega dela ali posameznih
organizacij združenega dela itd. Med aktualnejše informacije
s tega področja sodijo informacije, ki obravnavajo problematiko likvidnosti in zadolženosti ter problematiko obresti. Med
posebej aktualnimi informacijami so tudi tiste, ki obravnavajo
vlaganja sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela ter poslovne rezultate pri opravljanju gospodarske
dejavnosti v tujini in izvajanju investicijskih del v tujini.
Realna, nepristranska ocena gospodarjenja in poslovanja v
tekočem letu in v preteklih letih ter v primerjavi s poslovnimi
rezultati po dejavnosti sorodnih organizacij je vsebina 60
informacij, ki jih je služba pripravila za neposredno obveščanje delavcev v združenem delu, njihovih samoupravnih organov in družbenopolitičnih organizacij. Te informacije imajo
med informativno-analitičnimi nalogami še posebno mesto,
saj sodijo med najbolj zahtevne naloge, ki pa često nimajo še
pravega odziva pri samih organizacijah združenega dela. V
službi namreč pogrešamo več konkretnih zahtev za izdelavo
tovrstnih informacij od samih organizacij združenega dela.
Večji interes imajo družbenopolitične skupnosti, te so česti
naročniki; nekatere organizacije združenega dela predvsem
poročevalec

tiste, ki poslujejo z izgubo, oziroma brez sredstev akumulacije-pa izbere tudi služba sama.
Bistveni premik v odprtosti sfužbe in njenega informacijskega sistema pomenijo mesečne informacije o gospodarskih
in finančnih^gjbanjih. Služba jih izdeljuje vsak mesec za raven
republike in za raven vsake posamezne občine. Te informacije
podrobneje razčlenjujejo vse pomembnejše podatke o finančnih dogajanjih na podlagi evidenc službe, od gibanja denarnih tokov, splošne, skupne, osebne in investicijske porabe, do
razčlenjevanja likvidnostnega položaja in obremenitve gospodarstva obravnavanega področja. V preteklem letu je to problematiko obravnavalo 605 informacij.
2. V letu 1986 je služba kontrolirala pravilnost podatkov,
zakonitost ustvarjanja, delitve in uporabe družbenih sredstev
ter izpolnjevanje obveznosti uporabnikov družbenih sredstev
do družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih
skupnosti in drugih uporabnikov družbenih sredstev.
Služba je v postopku interne kontrole 8.811 uporabnikom
družbenih sredstev zavrnila 42.095 nalogov v skupnem znesku 10.688 mio din. 15.806 uporabnikom družbenih sredstev
pa vrnila 24.809 raznih obračunov zaradi dopolnitve ali popravka.
Največ nalogov je bilo zavrnjenih zaradi pomanjkljivosti v
namenu nakazila, nepavilnosti pri priloženi dokumentaciji,
nepravilne usmeritve, nepodpisanega naloga kot tudi zato,
ker uporabniki družbenih sredstev niso imeli na računu dovolj
sredstev.
Pri 2.382 uporabnikih družbenih sredstev je služba opravila
2.519 pregledov, od tega 748 pregledov zaključnih računov.
Tako je bilo v letu 1986 zajetih z eksternimi pregledi 8% vseh
uporabnikov družbenih sredstev, pretežno s področja gospodarstva.
Zaradi neurejenega finančno materialnega poslovanja je
služba v teku pregledov izdala 201 sklep, za odpravo ugotovljenih nepravilnosti oziroma nezakonitosti pa 248 odločb.
Za ugotovljena kazniva dejanja je služba vložila pri pristojnih temeljnih tožilstvih 17 ovadb, zaradi storjenih gospodarskih prestopkov pa 1.005 ovadb. Občinskim sodnikom za
prekrške je služba vložila 283 zahtevkov za uvedbo postopka
o prekršku.
Znatnp število pregledov je služba opravila na zahtevo
upravnih pravosodnih in drugih organov družbenopolitičnih
skupnosti, organov upravljanja in samoupravne delavske kontrole ter drugih organov in organizacij. Zahtevkov za preglede
v letu 1986 je bilo 391 ( pregledov pa 342. Tudi sicer je služba
pri opravljanju kontrolne funkcije aktivno sodelovala s temi
organi. Sodelovanje je bilo še zlasti intenzivno, ko je šlo za
primere organizacij, ki so poslovale z izgubo.
Število eksternih pregledov se je v primerjavi z letom 1985
zmanjšalo za 9%. Razlog za zmanjšanje števila pregledov je
preusmeritev 30% delavcev iz inšpekcije v oceno zaključnega
računa, ki so se v letu 1986 še usposabljali za delo ter trajanje
pregleda pri oceni zaključnega računa, ki zahteva znatno več
časa kot pregled zaključnega računa po inšpekcijski metodi.
Služba je opravila prvič v letu 1986 oceno zaključnega
računa za leto 1985 pri 75 organizacijah združenega dela. Pri
teh organizacijah je služba opravila preveritev in oceno internih kontrol finančno-materialnega poslovanja in preveritev
pravilnosti ter zakonitosti bilance stanja in bilance uspeha.
Služba je zaradi te oblike eksternega nadzora sicer zmanjšala
število vseh pregledov zaključnih računov, vendar pa je prav z
oceno zaključnega računa dosegla večjo kvaliteto.
Ekonomsko-finančna revizija je v letu 1986 opravila končno
revizijo in izdala poročila o opravljeni reviziji zaključnega
računa za leto 1985 na zahteve uporabnikov družbenih sredstev, ki imajo skupna vlaganja s tujci ali tuje kredite. Tako je
revizija zajela 43 delovnih organizacij s 199 TOZD-i in 40
delovnimi skupnostmi skupnih služb ter eno združeno banko
in 22 temeljnih bank. Pri delovnih organizacijah in sestavljenih organizacijah združenega dela so bile opravljene obsežne
konsolidacije bilanc stanja in bilanc uspeha ter opravljeni
vsebinski pregledi sprememb računovodskih politik ter zakonodaje in vrednotenja določenih poglavitnih bilančnih segmentov.
Na zahtevo uporabnikov družbenih sredstev, ki kandidirajo
za najem kreditov od IFC za izvozno usmerjene investicije je
služba opravila reklasifikacije bilanc stanja in bilanc uspeha
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za obdobje 1981-1985 in izračunala poslovno-finančne indikatorje.
Na zahtevo SOZD Združeni proizvajalci strojne opreme je
bila tudi napravljena konsolidirana reklasificirana bilanca stanja in uspeha za leta od 1982 do 1986, projekcija bilance
stanja in uspeha za pet let ter izkaz gibanja sredstev za štiri
leta.
3. Plačilni promet v službi je v letu 1986 znašal 56.293 milijard
dinarjev ali 105% več kot v letu 1985. Tako visoko povečanje
vrednostnega obsega plačilnega prometa je posledica visoke
stopnjeinflacijevletu 1986invečjegaštevilaobdelanih nalogov
plačilnega prometa kot v letu 1985.
V zadnjih letih se je fizični obseg opravljenega plačilnega
prometa v službi, izražen s številom obdelanih nalogov plačilnega prometa, povečeval po 2% na leto; v letu 1986 pa se je, v
primerjavi z letom 1985 povečal za 4%. V letu 1986 je služba
obdelala 112.743.158 nalogov plačilnega prometa ali povprečno 442 tisoč dnevno.
Udeležba plačil, opravljenih med dolžniki in upniki v okviru
iste podružnice, v celotnem opravljenem plačilnem prometu,
je iz leta v leto manjša. V letu 1986 je bila 56%, v letu prej 58%,
v letu 1984 pa 62%. Torej je poslovna povezanost med uporabniki družbenih sredstev v različnih krajih države vsako leto
večja.
Da bi bila plačila med temi uporabniki družbenih sredstev
opravljena čim hitreje je služba v letu 1986 nadaljevala priprave za telekomunikacijski prenos sredstev v plačilnem prometu med organizacijskimi enotami službe. Preverjala je tehnične in tehnološke rešitve in pripravljala delavce službe in
uporabnike družbenih sredstev na nov način dela in nov način
dajanja in sprejemanja podatkov.
Čeprav je bilo predvideno, da se bo v letu 1986 vključilo v
telekomunikacijski prenos podatkov in sredstev večje število
podružnic službe družbenega knjigovodstva iz vseh republik
in obeh pokrajin, se načrti niso uresničili. Najprej, v oktobru,
je bil uveden telekomunikacijski način prenosa sredstev v
plačilnem prometu med podružnicama Ljubljana in Maribor, v
novembru in decembru pa še v nekaterih podružnicah v
drugih republikah in pokrajinah. Vendar tako postopno uvajanje telekomunikacijskega prenosa sredstev še ni moglo dati
pričakovanih učinkov. Ti bodo vidni šele ob vključitvi vseh
organizacijskih enot službe v telekomunikacijski prenos, kar
načrtuje Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije za
letošnje leto.
Predvideno vključevanje posameznih podružnic v telekomunikacijski prenos podatkov in sredstev pa bo mogoče le,
če bo služba lahko nabavila nove računalnike za podružnice v
Postojni, Krškem, Kočevju, Trbovljah, Titovem Velenju in
Ptuju, ker so računalniki, ki jih imajo te podružnice izrabljeni
in premalo zmogljivi za nov način obdelovanja podatkov, in če
bo pravočasno kupljeno oziroma izdelano vse sistemsko in
aplikacijsko programje.
Tudi obseg opravljenega gotovinskega prometa v službi,
merjen s številom preštetih bankovcev, je vsako leto večji. V
letu 1986 je bilo preštetih 995 milijonov bankovcev, kar je za
21% več kot v istem obdobju preteklega leta. Služba je v
zadnjih letih nabavila večje število strojev za štetje denarja in
pričela spreminjati tehnologijo štetja denarja tako, da bi
strojno štetje denarja v največji možni meri nadomestilo sedanje ročno štetje. Značilno za leto 1986 je, da se je stopnja rasti
preštetih bankovcev bistveno zmanjšala; v letu 1985 v primerjavi z letom 1984, se je obseg preštetih bankovcev povečal za
51%, v zadnjem letu pa le za 21%. Ocenjujemo, da so taka
gibanja že posledica dajanja v obtok večjega števila bankovcev po 5.000 din. Služba je posebno v letu 1986 večkrat
predlagala, da se izdajo bankovci večje vrednosti.
III. NEKATERE POMEMBNEJŠE UGOTOVITVE
PRI OPRAVLJANJU NALOG
1. Služba družbenega knjigovodstva ima med nalogami,
začrtanimi v srednjeročnem razvojnem programu za obdobje
od 1986 do 1990 tudi naloge, ki terjajo analizo obstoječega
sistema evidenc v službi, oceno obsega in kakovosti podatkov, ki jih služba zagotavlja ter uskladitev evidenc s potrebami
in zahtevami uporabnikov teh podatkov.
Te naloge, ki jih je narekovalo čedalje bolj izraženo neskladje med potrebami subjektov družbenega sistema informira4

nja in obstoječim informacijskim sistemom, katerega del
zagotavlja tudi služba, bi bilo treba čimprej opraviti. Vendar
pa teh nalog sama služba, brez sodelovanja drugih informacijskih služb in tudi uporabnikov podatkov, ne more opravi'.:.
So pa vse bolj nujne, saj bi temeljita analiza informacijskega
sistema namreč nesporno pokazala, da je nekaj podatkov
takih, ki v informacijskem sistemu niso več potrebni, neka; pa
takih, ki bi jih bilo treba na novo uvesti. Med tistimi, podatki, ki
v informacijskem sistemu niso najbolj nujno potrebni, bi se v
prvi vrsti morali znajti nekateri podatki iz bilančnih shem
organizacij združenega dela, SIS. proračunov. DPS in DPO.
(Tovrstne predloge daje služba že od leta 1979 naprej).
Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja ogromno
množico podatkov, ki jih bodisi pridobi v posebn:h ooročilih
od uporabnikov družbenih sredstev, bodisi vodi v svojih evidencah. Ti podatki obremenjujejo ne samo službo, da jih
zbere, obdela v skladu s predpisanimi metodologijami in
zagotovi njihovo dostopnost, ampak tudi uporabnika družbenih sredstev. Razen tega pa se podatki službe ne uporabljajo v
taki meri, kot bi bilo racionalno in družbeno koristno. Voaoče
je del krivde tudi na sami službi, da svoj informacijski sistem
ne predstavi dovolj učinkovito.
Problem neuporabe podatkov, ki jih služba zagotavlja v
svojem informacijskem sistemu, je postal še posebej aktualen
v preteklem letu. Samo najbolj pereč problem: na podlagi
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za osebne dohodke, za skupno porabo delavcev in
za določene poslovne stroške za leto 1986 izdani pravilnik o
določanju sredstev za izplačevanje čistih osebnih dohodkov
za leto 1986 je uvedel 6 novih obrazcev (OĐ-UĐS-1, OD-UDS2, OD-OZDG, OD-OZDD, OD - drugi UDS in ODI-3), ki so jih
morali uporabniki družbenih sredstev izpolniti in predložiti
službi ob izplačilu čistih osebnih dohodkov. Služba vsebine
podatkov na teh obrazcih ni mogla kontrolirati; (to kontrolo
so naknadno opravljali občinski izvršni sveti), pa tudi sicer ni
imela nikakršnih pristojnosti, da ukrepa v smeri zavrnitve
izplačila čistih osebnih dohodkov. Tako je služba te obrazce
le zbrala, obdelala in zagotovila ustrezne podatke po predpisani metodologiji. Hkrati pa ima služba na podlagi evidence
razčlenjenega prometa žiro in drugih računov (R-1), na voljo
podatke o izplačilih čistih osebnih dohodkov v določenem
mesecu za vsakega uporabnika družbenih sredstev. Služba v
naši. republiki tudi te podatke - seveda ustrezno računaln ško
obdelane - redno mesečno posreduje zainteresiranim uporabnikom (občinski izvršni sveti itd.). Vsekakor bi bi o prihranjenih veliko stroškov, tako materialnih kot tudi ur dela, če bi
za spremljanje izplačil čistih osebnih dohodkov tudi v takih,
čeprav izjemnih primerih, uporabili že obstoječe podatke
službe.
Na drugi strani pa se od službe, oz. od informacijskih služb
zahtevajo podatki, ki jih v obstoječem informacijskem
sistemu, sploh ni. Samo primer: zakon o začasni prepoved
razpolaganja z družbenimi sredstvi za negospodarske in
neproizvodne investicije v drugem polletju 1986 in v letu 1987
omejuje plačila za gradbena deta pri investicijskih objekti-h, ki
so namenjeni za opravljanje negošpodarskih in neproizvodnih dejavnosti. Ker tovrstnega podatka v obstoječih informacijskih sistemih ni na voljo, je bilo treba skupni znesek, do
katerega smejo investitorji uporabljati družbena sredstva za
izplačila v negospodarske in neproizvodne investicije v etu
1986, določiti na podlagi ocene. Ocene pa so vedno dokaj
približne, in tako često tudi ne zagotavljajo namena, za-aci
katerega so podane. To pa lahko pomeni tudi, da zakon ne bo
uresničen tako, kot je zastavljen, saj ni zagotovljeno njegovo
enotno izvajanje na področju celotne države. Hkrati oa! ie ;bilo
treba v službi uvesti dodatno spremljanje tega dela o ači za
graditev vseh tistih negospodarskih in neproizvodnih gradbenih objektov, ki so bili določeni v programu graditve izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, in to. za vsak tovrstri ob:ext
ločeno. Upravičeno se postavlja vprašanje, ali res ni bHo moč
omejevanja'graditve neproizvodnih in negospodarskih investicij postaviti na enostavnejšo, sočasno pa tudi mnogo boij
zanesljivo podlago kot so gradbena dela na neproizvodnih in
negospodarskih gradbenih objektih. Dodajamo !e še :o, da .ie
spremljanje investicij v službi resnično med njenim najpopolnejšimi projekti, saj je bilo na novo uvedeno v letu 985; je
računalniško vodeno; zajema pa preko 20 splošni" podatkov
o investitorju in investicijskem objektu n 10C finančn;h podat?

ec

kov o vsakem investicijskem objektu, za katerega morajo
investitorji vnaprej zagotoviti finančna sredstva.
2. Vse večji problem predstavlja neizgrajenost enotnih definicij za posamezne ekonomske kategorije. Enotnih definicij ni
niti za tako pomembne kategorije kot so akumulacija, bruto
osebni dohodki, poprečno uporabljena poslovna sredstva itd.
Še posebej se je to različno opredeljevanje vsebine posameznih kategorij odrazilo v preteklem letu. Koordinacijski odbor
za spremljanje družbenega dogovora o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in
delitvi dohodka je v letu 1986 izdal kar tri sklepe o določitvi
akumulacije in poprečno uporabljenih sredstev organizacij
združenega dela! Tako definirano akumulacijo in poprečno
uporabljena sredstva naj bi organizacije združenega dela
uporabljale pri izračunu stopnje akumulativnosti in drugih
kazalnikov za ugotavljanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodka. Stopnjo akumulativnosti v podskupini dejavnosti
gospodarstva SFRJ, ki bo služila posameznim organizacijam
združenega dela za primerjanje njihovih rezultatov z rezultati
sorodnih organizacij, pa mora zagotoviti služba družbenega
knjigovodstva v 60 dneh po poteku roka, predpisanega za
dostavitev periodičnega obračuna oziroma zaključnega
računa, in po objavi v uradnem listu. V vsakem od teh sklepov
je bila tako vsebina akumulacije kot vsebina poprečno uporabljenih poslovnih sredstev nekoliko drugače definirana, niti
eden pa ni povzel definicije teh dveh kategorij iz takrat veljavnega navodila o načinu izračuna kazalnikov, s katerimi se
morajo po zakonu o združenem delu izkazovati rezultati dela
delavcev in poslovanja temeljne organizacije. Način izračuna
teh kazalnikov je določila služba družbenega knjigovodstva v
sodelovanju z zveznim zavodom za družbeno planiranje, po
predhodnem mnenju zveze sindikatov Jugoslavije in Gospodarske zbornice Jugoslavije. Te kazalnike služba dvakrat
letno (za letno in polletno obdobje) izračunava za vsako
posamezno organizacijo združenega dela in jih tudi najpozneje 60 dni po poteku roka, ki je predpisan za dostavo podatkov za izračunavanje teh kazalnikov (zaključni računi oziroma
periodični obračuni), pošilja vsaki organizaciji združenega
dela posebej.
Služba meni, da vsebino ekonomskih kategorij, kot je napr.
akumulacija, ni moč spreminjati oziroma prilagajati različnim
namenom. Sklep (zadnji, izdan v oktobru 1986) pa dopušča
celo, da v strukturo akumulacije, ki jo je določil, organizacija
združenega dela lahko všteva še obresti od kreditov za
obratna sredstva, obresti od kreditov za osnovna sredstva itd.
Hkrati pa tudi dovoljuje, da v primerih, če je z družbenimi
dogovori o pridobivanju in razporejanju dohodka v posameznih republikah oziroma avtonomnih pokrajinah način izračunavanja stopnje akumulativnosti drugače določen, uporabijo
organizacije združenega dela rešitve, določene s temi dogovori.
Služba družbenega knjigovodstva je v mejah svojega delovnega področja odgovorna za resničnost, popolnost in razumljivost podatkov in informacij, ki jih izbira, obdeluje in izkazuje. To odgovornost pa ob taki različnosti definicij kategorij,
ki jih mora zagotavljati, težko sprejema. Zakon o temeljih
družbenega sistema informiranja je enotne definicije uvrstil
med skupne temelje družbenega sistema informiranja, ki jih
mora urediti zakon ali splošni samoupravni akt na podlagi
zakona. Služba zato sodi, da bi definicije, vsaj za najpomembnejše ekonomske kategorije bilo treba čimprej zakonsko urediti.
3. Tudi v letu 1986 so se nadaljevale težave, ki jih povzroča
službi, kot tudi uporabnikom družbenih sredstev množica
predpisov, njihove pogoste spremembe in dopolnitve, poleg
tega pa nejasnosti in nedorečenosti nekaterih, zlasti interventnih. Težave pa se stopnjujejo še zaradi kasnitve pri objavljanju predpisov in njihovih sprememb še v uradnem listu.
Karakteristična primera takšnih težav sta zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev ter zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke, za
skupno porabo delavcev in za določene poslovne stroške za
leto 1986.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev je bil objavljen v
Uradnem listu SFRJ, ki nosi datum izdaje 2. 5. 1986, do
naročnikov pa je prispel šele 16. 5.1986. Zakon je pričel veljati
poročevalec

3. 5. 1986 in je omejil pravico dajanje meničnih avalov na
temeljne in združene banke, izključil je torej interne banke.
Kršitev te določbe pa je sankcionirana. Služba je v zvezi s tem
opozorila Službo, družbenega knjigovodstva Jugoslavije ter
druge pristojne organe, da pomeni takšno ravnanje kršitev
208. in 209. člena Ustave SFRJ, ker se datumi objave predpisa
in dejanske oddaje uradnega lista v promet ne ujemata. Uporaba navedene določbe je bila z naslednjo spremembo
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev odložena do 20. 5. 1986, kar je bilo korektno do tistih
uporabnikov, ki so nehote kršili predpis, ni pa mogla ta
odložitev nadomestiti materialne škode zaradi stroškov, ki je
bila uporabnikom povzročena
Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za osebne dohodke skupne porabe delavcev in za
določene poslovne stroške za leto 1986 je predvidel, da se s
pravilnikom predpiše, kako'se določa znesek sredstev, ki ga
sme uporabnik družbenih sredstev uporabljata za izplačevanje osebnih dohodkov za leto 1986. Ta pravilnik je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ z dne 22. 7. 1986, uporabniki pa so
ga prejeli 26. oziroma 28. julija, torej, v času, ko so že, vsaj
nekateri, morali pripraviti obračun mesečne akontacije za julij
1986. Zakon je vseboval tudi vrsto nejasnih določb zlasti v
zvezi z omejitvami razpolaganja s sredstvi skupne porabe in
sredstvi za določene poslovne stroške. Tako ni bilo jasno, kaj
se šteje za razpolaganje, prenos ali poraba sredstev. Določba,
da se znesek sredstev do katerega uporabnik družbenega
sredstva sme razpolagati, ugotovi tako, da se znesek stroškov
v letu 1985 poveča za odstotek rasti nadrobnih cen v letu 1986
v primerjavi z istim obdobjem leta 1985 ni bila izvedljiva, saj je
ta odstotek moč ugotoviti šele po preteku leta itd.
Ker se je prepoved glede razpolaganja za izdatke, ki imajo
značaj materialnih stroškov, nanašala le na določene uporabnike družbenih sredstev, med njimi na delovne skupnosti OZD
in drugih družbenopravnih oseb, se je verjetno marsikatera
organizacija, da se izogne kršitvi zakona, odločila, da prenese
del materialnih stroškov iz delovne skupnosti na TOZD-e, s
tem pa je bila dosežena le neprimerljivost podatkov, v bilancah tako delovnih skupnosti kot TOZD.
4. Služba mora z izvajanjem svojih funkcij nadzorovati
zakonito in pravilno uporabo ter izkazovanje in evidentiranje
družbenih sredstev tako za posamezne uporabnike družbenih
sredstev kot na makro ravni. Način evidentiranja vseh sredstev, virov sredstev, prihodkov in odhodkov je pretežno predpisan. Kljub vsemu pa ugotavljamo, da pravilnosti izkazovanja
družbenih sredstev ni mogoče zagotavljati na področju združevanja sredstev v SIS materialne proizvodnje, še posebno na
republiški ravni. Sredstva za financiranje družbenih potreb
prek SIS materialne proizvodnje se zagotavljajo z združevanjem po samoupravnih sporazumih in z zakoni. Združevanje
je povratno ali nepovratno, o tem se odločajo delavci v posameznih OZD z osebnim izjavljanjem. Njihovim odločitvam bi
moralo slediti obveščanje samoupravnih interesnih skupnosti, tako da bi te, oz. izvajalci v samoupravnih interesnih
skupnostih vedeli pod kakšnimi pogoji so sredstva prejeli.
Pretok takih informacij ni zagotovljen, ker tudi strokovne
službe samoupravnih interesnih skupnosti za vodenje takih
evidenc niso usposobljene. Odkar združevanje sredstev omejuje zvezni zakon o zagotavljanju trajnih obratnih sredstev, se
sredstva za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje na republiški ravni plačujejo le prek dveh vplačilnih
računov. Na enega združujejo tisti, ki imajo zagotovljeno
predpisano raven trajnih obratnih sredstev, na drugega pa
tisti, ki tega nimajo. V samoupravnih interesnih skupnostih ne
vedo koliko je dejansko vplačala, oziroma pod kakšnimi
pogoji, posamezna organizacija združenega dela. Usklajevanje medsebojnih obveznosti in terjatev tako ni mogoče.
Ob vsem tem pa vemo, da družbenoekonomski odnosi na
tem področju še dolgo ne bodo taki, da bi omogočali organizacijam združenega dela - združevalcem vračanje združenih
sredstev. Problemi v samem evidentiranju tega dela družbenih sredstev opozarjajo, da bi morali v zagotavljanju sredstev
na tem področju poiskati boljše rešitve, najbrž pa že v spremembah republiške ustave.
5. Služba je v letu 1986 opravila oceno zaključnih računov
pri 75 organizacijah združenega dela. Oceno zaključnega
računa opravlja služba v dveh fazah. V prvi fazi, to je že pred
sestavitvijo zaključnega računa (v mesecu oktobru, novem5

bru, decembru) opravi oceno in preveritev internih kontrol
finančno-materialnega poslovanja ter prisostvuje pri opravljanju inventur organizacij združenega dela, da bi tako čim bolj
preventivno delovala. Po sestavi zaključnega računa opravi
končno oceno pravilnosti in zakonitosti izkazanega stanja
sredstev in njihovih virov ter finančnega rezultata. V primerjavi z dosedanjo metodo kontrole (inšpekcijo) zaključnih
računov, katere cilj je preverjati zakonitost izkazanega finančnega rezultata ter stanja sredstev in njihovih virov, lahko
rečemo, da ocena zaključnih računov, že ob začetku njenega
opravljanja, pomeni kvalitetnejšo obliko eksternega nadzora,
vendar z njo še ne smemo biti zadovoljni.
V zakonu o službi družbenega knjigovodstva, ki v skladu z
zakonom o združenem delu službi nalaga opravljanje ocene
zaključnih računov, sam cilj ocene namreč ni popolno opredeljen. Na podlagi tega je v decembru 1986 leta svet Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije sprejel smeri razvoja
nalog kontrole, ocene in ekonomsko-finančne revizije, kot
treh oblik eksternega nadzora. Z njimi je bilo spoznano, da je
cilj ocene zaključnih računov v osnovi isti kot cilj ekonomskofinančne revizije, to je, poleg zakonitosti presojati tudi realnost in objektivnost zaključnih računov. Ker je ekonomskofinančna revizija dolžna opravljati tak nadzor za potrebe tujih
partnerjev, so ji pri presoji realnosti in objektivnosti merilo
dogovorjeni mednarodni računovodski standardi. V Jugoslaviji ni uradno sprejetih računovodskih načel in standardov, ki
bi poleg predpisov bili merilo realnosti in objektivnosti presoje poslovanja naših OZD. To dejstvo je po mnenju Službe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije tudi največja ovira, da
bi v zakonu službi družbenega knjigovodstva lahko tako opredelili cilj ocene.
Ker se služba zaveda, da potrebujemo, še posebno v sedanjih ekonomskih razmerah, presojo realnosti stanj in rezultatov, ki jih prikazujejo zaključni računi naših organizacij združenega dela - če ne s pomočjo verificiranih standardov, pa le

s pomočjo pravil stroke - smo pri zadnjih spremembah
zakona o SDK (december 1986) ustrezno opredelitev cilja
ocene zaključnih računov tudi predlagali. S predlogom, ki ga
je služba posredovala tudi prek slovenske delegacije, nismo
uspeli.
Tako je služba na začetku drugega leta opravljanja nove
naloge ocene zaključnih računov soočena s tem, da je na eni
strani še vedno nejasen zakon in zato tudi metodologija, ki jo
je za opravljanje te naloge sprejel generalni direktor Siužbe
družbenega knjigovodstva Jugoslavije, na drugi pa smernice
sveta Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije, zlasti pa
spoznanje službe, da ne potrebuje dveh oblik nadzora zakonitosti (dosedanje kontrole in ocene zaključnih računov) temVeč tako obliko nadzora, ki bo delovala preventivno, odkrivala
pomanjkljivosti v spoštovanju predpisov in bo namenjena
zlasti pomembnejšim organizacijam združenega dela s
področja gospodarstva.
6. V zakonu o opravljanju gospodarske dejavnosti v tujini, ki
je bil sprejet v letu 1986, je ostala prejšnja obveznost organizacij združenega dela, da morajo za svoje gospodarske enote
v tujini (lastna in mešana podjetja v tujini) voditi knjigovodstvo po naših predpisih in tudi sestavljati finančne obračune
po našem obračunskem sistemu, kar je po našem mnenju
nepotrebno. Tako se službi družbenega knjigovodstva morajo
dostaviti za te enote v tujini periodični in zaključni računi, ki
so sestavljeni po našem obračunskem sistemu in tudi zaključni računi po domicilnih predpisih. To obremenjuje zlasti
uporabnike družbenih sredstev pa tudi službo.
Služba je v letu 1986 že dala pobudo, da se vodenje knjigovodstva po naših predpisih poenostavi in ukine sestavljanje
finančnih obračunov za te enote po naših predpisih, ki pa niso
bile sprejete. Zato ponovno predlagamo, da naj bi se službi
dostavljali le zaključni računi po domicilnih predpisih in
posebni podatki za statistično-informativne namene.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
KOMISIJA ZA PRIPRAVO ANALIZE
PROBLEMATIKE S PODROČJA DELOVNOPRAVNEZAKONODAJE
ANALIZA
problematike in vprašanj s področja delovno
pravne zakonodaje (skrajšano besedilo)
Na podlagi odločitve v Skupščini SR Slovenije, da je za
objavo v Poročevalcu potrebno pripraviti skrajšana besedila navedenih analiz, vam v prilogi pošiljamo ta skrajšana
besedila.

Po programu dela zborov Skupščine SR Slovenije,
bosta povzetka analiz obravnavana na sejah delovnih
teles in zborov Skupščine SR Slovenije v mesecu aprilu.
Širše razprave, regijski posveti, razprave v strokovnih
društvih, družbenopolitičnih organizacijah in Gospodarski zbornici Slovenije so predvidena za meseca maj in
junij.
Obravnava navedenih zadev bi pomenila zaključno
tematsko celoto, pri tem pa bi zbori v skladu s svojimi
pristojnostmi obravnavali problematiko in vprašanja s
področja delovnopravne zakonodaje in analizo o izvajanju zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, Zbor združenega dela pa bi v nadaljevanju seje obravnaval spremembe in dopolnitve zakona o
združenem delu kot konferenca.detegacij za oblikovanje
stališč k temu aktu.
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Obenem je potrebno opozoriti, da bosta celotna teksta
obeh analiz po dogovoru z Delavsko enotnostjo objavljena
v zbirki "Knjižnjica sindikati« pod število 88, ki bo po
zagotovilih izšla najkasneje na začetku aprila meseca
1987.
I.
UVOD
Republiška delovno pravna zakonodaja se je vse od leta
1977, ko je bil sprejet ZDR, spreminjala in dograjevala upoštevaje sicer zahteve in predloge, ki so temeljili na obstoječih
družbenoekonomskih razmerah, vendar le v okviru možnosti,
ki jih je predvidel zakon o združenem delu. Cilji in usmeritve
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in ocene
ter predlogi kritične analize delovanja političnega sistema
socialističnega samoupravljanja, ki konkretneje posegajo tudi
v zvezno ureditev delovno pravnega področja, pa so narekovali celovitejši pristop tudi pri analiziranju stanja na področju
republiške delovno pravne ureditve ter predvsem pri iskanju
najoptimalnejših rešitev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že v letu 1985 sprejel
sklep, da je potrebno pristopiti k širšemu analiziranju delovno
pravne zakonodaje. Ožje aktivnosti analiziranja stanja na
poročevalec

nekaterih najbolj izpostavljenih področjih delovnega prava so
stekle v istem letu in so bile posledica delagatskih pobud za
spremembo ZDR ter nekaterih ocen o togosti in restriktivnosti
delovno pravnih določb na področjih uveljavljanja disciplinske odgovornosti delavcev, fleksibilnosti razporejanja ter
mobilnosti delavcev in delovnega časa - predvsem dela preko
polnega delovnega časa. Na širšem posvetu, ki je bil tedaj
organiziran, je bilo na vseh treh obravnavanih področjih opozorjeno na omejene možnosti, ki jih'ima republiška zakonodaja v zvezi z razreševanjem obstoječega stanja glede na
veljavne določbe ZZD, in ugotovljeno, da parcialno spreminjanje ZDR ni smiselno. Spremembe in dopolnitve ZDR morajo
teči neposredno ob proučevanju in dograjevanju ZZD.
Stališče o širšem analiziranju problematike in vprašanj s
področja delovno pravne zakonodaje je bilo nadalje sprejeto
tudi v Skupščini SR Slovenije in njenih delovnih telesih ob
obravnavi odgovorov na nekatera delegatska vprašanja in
pobude ter ob sprejemanju novele ZDR v februarju leta 1986,
ki je zagotovila podaljšanje porodniškega dopusta in uvedla
možnost preizkusnega skrajševanja delovnega časa.
Zaradi kompleksnosti obravnavane problematike, ki presega zgolj strokovno delovanje republiškega upravnega
organa ter vpetosti medsebojnih delovnih razmerij v družbenoekonomski sistem, je Republiški komite za delo pri pripravi
analize z imenovanjem posebne komisije zagotovil širši družbeni vpliv.
Poleg predstavnikov resornih republiških upravnih organov, družbeno političnih organizacij, Gospodarske zbornice
Slovenije, Družbenega pravobranilca samoupravljanja SR
Slovenije, Sodišča združenega dela SR Slovenije, Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji,
Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, so v delu
komisije sodelovali tudi predstavniki sedmih večjih OZD (SCT,
Litostroj, Lek, Rudnik lignita Veljenje, Železarna Ravne na
Koroškem, Železniško gospodarevo Ljubljana, MTT Maribor)
in visokošolske organizacije Univerze E. Kardelja v Ljubljani.
Strokovno delo v zvezi z analiziranjem delovno pravnih predpisov, primerjalnim pregledom ureditve tega področja po
posameznih republikah in avtonomnih pokrajinah, prikazom
strokovnih stališč v literaturi ter sodne prakse, je bilo poverjeno delovni skupini. Člani te delovne skupine so kot vodje
podskupin, v katerih je bil zagotovoljen vpliv združenega dela,
vodili razpravo o posameznih odprtih vprašanjih ter evidentirali predloge možnih rešitev. Podlaga za ugotovitve in predloge analize je torej raziskovalno delo članov delovne skupine, dopolnjeno z zaključki obravnave v delovnih podskupinah in delovni skupini ter kot poročilo o raziskavi: »Selekcija
in prikaz strokovnih stališč, sodne prakse ter normativne
ureditve delovnih razmerij v SFR Jugoslaviji« (Inštitut za delo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, verificirano na komisiji Republiškega komiteja za delo za pripravo analize. V prikazu problematike posameznih institutov delovnega prava, so upoštevana tudi dosedanja stališča naše republike v zvezi s spremembami in dopolnitvami zakona o združnem delu, stališča
in predlogi za dograjevanje delovnopravnih predpisov Gospodarske zbornice Slovenije, Družbenih pravobranilcev samoupravljanja in Sodišča združenega dela SR Slovenije. Analiza
obravnava tudi vse dosedanje delegatske pobude za spremembo delovne zakonodaje, upošteva stališča skupščinskih
teles v zvezi z njimi, stališča Skupščine SR Slovenije ter
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije Republiške
konference SZDL ob sprejemu zadnje novele ZDR ter mnenja
Ustavnih sodišč v zvezi s pobudami za oceno ustavnosti
posameznih določb ZDR.
II.
POMEN IN VLOGA DELOVNEGA PRAVA,
RAZMEJITEV MED ZVEZNO IN REPUBLIŠKO
ZAKONODAJO IN TEMELJNE USMERITVE
DOGRAJEVANJA DELOVNE ZAKONODAJE
Delovno pravo ima značaj posebne in samostojne pravne
veje, čeprav ne gre zanikati njegove tesne povezanosti s
pravom samoupravnega združenega dela, katerega atributi so
družbena lastnina in samoupravljanje, in s katerim so v neposredni zvezi tako družbena sredstva kot tudi delovna razmerja.
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V danih družbenoekonomskih razmerjih mora delovno
pravo vzpodbujati družbeno potrebno in koristno delo in
povečevati produktivnost dela, saj mora biti delovno razmerje
družbeno »produktivno razmerje.« Zaradi njegove odvisnosti
od razvoja družbenoekonomskih odnosov, se mora v okviru
pravhega sistema urejanja delovnih razmerij prilagajati in
usklajevati z razvojem drugih sestavin samoupravnih razmerij
v združenem delu.
Veljavni sistemski okviri ustave in ZZD predstavljajo temelj
in okvir urejanja delovnih razmerij v republiški zakonodaji in
smaoupravni regulativi. Ti sistemski okvir ne omogočajo
bistvenejšega poseganja v republiško zakonodajo in samoupravno urejanje delovnih razmerij brez poprejšnje spremembe ureditve delovnih razmerij na zveznem nivoju. Na
razvoj delovnega prava in položaj delavcev v združenem delu
bo imela tako najpomembnejši vpliv dograditev ZZD, ki je po
vsebini matični zakon za urejanje tega področja v ZDR in
samoupravnih splošnih aktih OZD.
Pričujoča analiza temelji predvsem na usmeritvah razvoja
delovnega prava, ki so zajete v številnih družbenih dokumentih in sicer od dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, preko kritične analize delovanja političnega sistema do
temeljnih smeri sprememb v gospodarskem sistemu, upošteva pa tudi najnovejša dognanja pri oblikovanju sprememb
in dopolnitev zakona o združenem delu. Upošteva predvsem
usmeritve, po katerih naj bi delovno pravo postalo bolj fleksibilno in odprto v razvoj samoupravnega urejanja delovnih
razmerij ter ob tem zagotovilo predvsem učinkovitejše gospodarjenje, ustreznejšo organizacijo dela, prožnejšo izrabo
delovnega časa, porast produktivnosti dela, ustrezno delovno
disciplino in strokovnost dela in mobilnost oziroma fleksibilnost delovnega razmerja.
Ob tem je izpostavljen problem in nujnost odprave prenormiranja delovnih razmerij v državni regulativi. Žato bi morali
ob spreminjanju zvezne zakonodaje urediti razmerja predvsem med zvezno in republiško zakonodajo in samoupravnim
urejanjem tega področja. Pri tem zakonodaja ne bi smela
posegati v urejanje odnosov, ki so predmet samoupravnega
urejanja. Omejiti se mora le na vprašanja temeljnih pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev v delovnem razmerju, ki
jih je potrebno enotno zagotoviti vsem delavcem, ter na določanje okvirnih rešitev in usmeritev, ki bi bila podlaga za
samoupravno urejanje odnosov. Primerna bi bila tudi širša
uporaba dispozitivnih norm za urejanje razmerij, katerih
narava to dopušča.
Dograjevanje delovnega prava samo po sebi sicer ne more
razrešiti gospodarskih težav, ki so značilnost danega trenutka, lahko pa pomembno vpliva na izboljšanje delovanja
gospodarskega sistema, upoštevaje pri tem stopnjo soodvisnosti posameznih institutov delovnega prava in gospodarskega sistema. Zaradi tega ima analiza namen odgovoriti na
vprašanje, kateri so tisti inštituti delovnega prava v ZZD in
ZDR, ki so za delovanje gospodarskega sistema tako
pomembni, da bi jih morali oceniti ter na tej podlagi spremeniti in dopolniti. Obenem analiza ponuja tudi predloge na
vseh ostalih področjih delovne zakonodaje.
III.
PRIKAZ IN ANALIZIRANJE PROBLEMATIKE
POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVNEGA PRAVA
S PREDLOGI MOŽNIH REŠITEV
1. UREJANJE MEDSEBOJNIH DELOVNIH
RAZMERIJ DELAVCEV V ZDRUŽENEM DELU
a) Vsebina in način urejanja medsebojnih delovnih razmerij
v samoupravnih splošnih aktih ter postopek njihovega
sprejemanja
Pri analiziranju stanja na področju samoupravnega urejanja
medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu je potrebno
izhajati iz ustavnih določil o razmejitvi pristojnosti urejanja
»temeljnih pravic delavcev v združenem delu, s katerimi se
zagotavlja njihov, v ustavi določen položaj v samoupravnih in
družbenoekonomskih odnosih« ter urejanja »medsebojnih
razmerij v združenem delu« med zvezno in republiško zakonodajo in ustavnih izhodišč o TOZD kot osnovni obliki samou7

pravne integracije združenega dela. v kateri uresničujejo
delavci neodtujljivo pravico, da pri svojem delu z družbenimi
sredstvi odločajo o svojem delu, pogojih za delo in o rezultatih svojega dela.
Število in vrste samoupravnih splošnih aktov
Po določbah ustave, ZZD in ZDR je potrebno, da se urejajo
delovna razmerja v petih različnih vrstah samoupravnih splošnih aktov, od katerih se nekateri sprejemajo na nivoju TOZD in
drugi na nivoju DO.
O ustavi, ZZD in ZDR ni jasnih in nedvoumnih usmeritev za
prakso, kaj naj delavci v posameznem splošnem aktu iz ožje
problematike delovnih razmerij uredijo. Enotnosti tudi ni med
teoretiki niti med odločbami ustavnih sodišč republik in avtonomnih pokrajin.
Tako ni jasno, kako podrobno in kaj naj se uredi v samoupravnem sporazumu o združevanju dela delavcev. ZZD
določa, da se naj z njim uredijo »osnove« za urejanje delovnih
razmerij, ZDR pa namesto »osnov« zahteva ureditev »temeljnih načel«, temeljnih pravic, obveznosti in odgovornosti ter
pogojev za razporejenje delavcev.« Dokončno naj se delovna
razmerja uredijo v enem ali več samoupravnih splošnih aktih.
V praksi je težko razmejiti vsebino samoupravnega sporazuma o združevanju dela delavcev od posebnega samoupravnega splošnega akta, s katerim se uredi delovno razmerje.
Težave pri samoupravnem normiranju, so še posebej izrazite
zato, ker je državna zakonodaja na področju delovnih razmerij zelo podrobna in praviloma ne vzpodbuja samoupravnega
urejanja delovnih razmerij. Gotovo pa je nesporno, da že
ustava in zakoni določajo osnove oziroma temeljna načela,
pravice in odgovornosti delavcev iz medsebojnih razmerij pri
delu. V posledici vsega tega delavci v samoupravni sporazum
o združevanju dela delavcev povzemajo načelne ustavne in
zakonske določbe. V samoupravni splošni akt pa te in še
druge (podrobne) zakonske določbe, da dobijo vsebinsko
celoto ter specifične samoupravne norme. Tako imamo prepisovanje in vnašanje določb državne regulative v samoupravne
splošne akte in prepisovanje norm iz enega samoupravnega
splošnega akta v drugega.
Ustava, ZZD in ZDR ne omogočajo sprejema in uporabe
enotnega oziroma skupnega samoupravnega splošnega akta
o delovnih razmerjih, ki bi ga neposredno uporabljali delavci v
vseh TOZD v okviru DO. Urejanje delovnih razmerij v TOZD je
ustavna dolžnost delavcev, ZZD pa nalaga sprejemanje skupnih osnov in meril za delitev sredstev za osebne dohodke in za
urejanje posameznih pravic, obveznosti in odgovornosti iz
delovnega razmerja, ki so jih delavci dolžni upoštevati, ko
urejajo delovna razmerja s svojim samoupravnim splošnim
aktom.
Takšne so tudi odločitve ustavnih sodišč. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije omogoča, sprejem akta v enakem
besedilu v vsaki TOZD s tem, da ga vsaka TOZD glede na svoje
potrebe in specifičnosti lahko vsak čas spremeni, ne glede na
druge TOZD, kajti šteje se, da je to njen samoupravni splošni
akt.
Način in postopek sprejemanja samoupravnih splošnih
aktov
Za določene samoupravne splošne akte ureja način sprejemanja še ustava in sicer za samoupravni sporazum o združitvi
v DO in SOZD in za statut OZD.
ZZD ima na več mestih splošna pravila glede načina sprejemanja nekaterih vrst samoupravnih splošnih aktov in specifične določbe za posamezne samoupravne splošne akte.
Splošno pravilo je, da delavci v TOZD odločajo z osebnim
izjavljanjem o neodtujljivih pravicah. ZZD dalje jasno določa,
katere samoupravne splošne akte delavci sprejemajo z referendumom, za ostale akte pa izrecno ne določa načina in
oblike njihovega sprejemanja.
Ker neodtujljive pravice v zakonodaji niso decidirano določene, subjekti odločanja to interpretirajo vsak po svoje. ZZD v
13. členu med neodtujljivimi pravicami našteva »urejanje
medsebojnih razmerij pri delu«. Za samoupravni splošni akt, s
katerim se urejajo delovna razmerja, zakonodaja ne pove
določno, na kakšen način se ga sprejema oziroma ne daje
odgovora na vprašanje, ali ga lahko sprejme delavski svet. To
vprašanje so razrešila nekatera ustavna sodišča z odloči8

tvami, da navedeni akt lahko sprejme delavski svet, če so
temeljna načela, temeljne pravice, obveznosi in odgovornosti
urejeni v samoupravnem sporazumu o združevanju dela
delavcev. Ustavna sodišča so takšna stališča sprejela šele v
zadnjem času. Takoj po sprejemu ZZD je bila večina ustavnih
sodišč na stališču, da delavski svet ne more sprejeti akta, da
tudi danes ustavna sodišča glede tega vprašanja niso enotna.
Ugotovitve in predlogi
Upoštevaje zgoraj navedeno problematiko, ugotavljamo, da
gre na področju samoupravnega urejanja medsebojnih razmerij delavcev v združenem delu za zelo kompleksno, globalno sistemsko vprašanje, ki zaradi nedorečenosti in nejasnosti, ki izhajajo iz ustave in zvezne zakonodaje, ne bo rešljivo
le s parcialnimi spremembami niti ZZD in še manj republiškega ZDR. Razrešitev le-te bo zahtevala dodatno temeljito
proučitev ustavnih določb in spremembe ZZD, vztrajati pa bi
morali na naslednjih usmeritvah:
- nujno je poenotiti oz. določiti vsebino izrazov »temeljne
pravice«, »osnove za urejanje delovnih razmerij«, »temeljna
načela«, saj ta različnost izrazov povzroča nejasnost in zmedo
v samoupravni praksi, prepisovanje zakonskih norm in prenormiranost,
- jasno je potrebno opredeliti »temeljne pravice, obveznosti
in odgovornosti«, in razmejiti pristojnosti njihovega urejanja v
ustavi, zvezni oz. republiški zakonodaji ter samoupravni regulativi,
- zmanjšati je potrebno število samoupravnih splošnih
aktov, v katerih se urejajo medsebojna delovna razmerja,
- razmejiti je potrebno pristojnosti urejanja delovnih razmerij v različnih samoupravnih splošnih aktih, odpraviti podvajanje ureditve, predvsem v statutu in samoupravnem sporazumu o združevanju dela delavcev, pri čemer je poudariti
potrebo po obstoju slednjega v TOZD kot temeljnega samoupravnega splošnega akta, v katerem ni potrebno ponavljati
enotnih sistemskih, ustavnih in zakonskih določb, pač pa naj
bi bile v njem konkretizirane vse tiste temeljne pravice, obveznosti in odgovornosti v delovnem razmerju, ki so odraz specifičnosti delovnega procesa posamezne TOZD.
Vsebine tega akta naj ne bi določal republiški zakon, tako
kot sedaj ZDR, temveč naj bi bila opredeljena enotno za vso
državo. Obstajajo pa tudi stališča, da samoupravni sporazum
o združevanju dela delavcev v TOZD ni zaživel, zato naj se
njegova vsebina opredeli v statutu ali drugih samoupravnih
splošnih aktih,
- pravilnik o delovnih razmerjih naj bi predstavljal le izvedbeni akt, ki bi ga lahko sprejeli delavci na delavskem svetu,
- zakonsko naj bi bila podana možnost za enotno urejanje
teh vprašanj na nivoju DO ter določen postopek oz. način
sprejemanja in
- predloge, izražene v gradivih Gospodarske zbornice Slovenije o standardizaciji samoupravne regulative na področju
delovnih razmerij, bi bilo možno razrešiti tudi z subsidiarnimi
zakonskimi normami.
b) Urejanje medsebojnih delovnih razmerij
delavcev, ki zaradi majhnega števila ne morejo
urejati teh razmerij s svojimi samoupravnimi
splošnimi akti
Glede na 607. člen ZZD ter mnenje Komisije Skupščine SFR
Jugoslavije za spremljanje izvajanja ZZD je ZDR v določbi 12.
člena ter tretjem in četrtem odstavku 148. člena določil okvire
urejanja delovnega razmerja delavcev, ki opravljajo dela za
samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne orga-'
nizacije in skupnosti in njihova združenja, družbeno politične
organizacije, ter druge družbene organizacije in društva in ki
zaradi »majhnega števila« ne morejo s svojimi samoupravnimi
splošnimi akti urejati medsebojnih delovnih razmerij.
Teorija takšno specifično rešitev graja in opozarja, da s
takšnim poenostavljanjem glede urejanja medsebojnih razmerij pri delu ti delavci niso v enakopravnem družbenoekonomskem položaju z drugimi delavci, ki tudi delajo s sredstvi
v družbeni lasti.
Predlaga se pravno doslednejše in praktično celovitejše
zagotavljanje družbenoekonomskega položaja teh delavcev
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in sicer z ureditvijo možnosti ali obveznosti, organiziranja
skupnih delovnih skupnosti za več pravnih subjektov.
Za delavce, ki delajo v društvih, bi bilo glede na statusni
položaj društva kot civilno pravne osebe potrebno določiti
analogno ureditev, kot velja za delavce, zaposlene pri delovnih ljudeh, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom, s sredstvi v lasti občanov (kolektivna pogodba).
Ugotovitve in predlogi
- zaradi zagotovitve enotnega razreševanja vprašanja urejanja delovnih razmerij »majhnega« števila delavcev, ki opravljajo dela za samoupravne interesne skupnosti, druge samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije ter druge organizacije in društva v vseh republikah in
avtonomnih pokrajinah, bi bilo primerno v ZZD urediti osnove
za urejanje tega vprašanja, in sicer z določitvijo obveznosti
republiške ureditve in z določitvijo usmeritev, na kakšen
način naj se to uredi (eventualno obvezno povezovanje v
skupno delovno skupnost ali pa s konkretizacijo kroga »statusno neorganiziranih delavcev«, akta, s katerim se ta razmerja urejajo, ter podpisnikov tega akta).
- v kolikor določbe ZZD tega vprašanja ne bi enotno uredile, bi bilo v ZDR v izogib izpostavljenim problemom primerno konkretizirati 12. člen.
- republiški odbor sindikata delavcev družbenih in državnih
organov Slovenije je v dogovoru z Republiškim svetom Zveze
sindikatov Slovenije v letu 1985 pripravil stališča do vprašanj,
ki se v zvezi z urejanjem delovnih razmerij na tako specifični
način pojavljajo v praksi. Usmeritve in predlogi teh stališč naj
bi služile kot pripomoček delavcem oz. ustreznim pravnim
subjektom za praktično izdelavo samoupravnega sporazuma
oz. pogodbe, hkrati pa tudi kot izhodišče osnovnim organizacijam Zveze sindikatov kot podpisnikom za njihovo aktivnost.
2. SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA,
MIROVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI TER
PRIPRAVNIŠTVO
a) Sklenitev delovnega razmerja
Sklenitev delovnega razmerja zagotavlja realizacijo pravice
dela z družbenimi sredstvi, ki sodi med temeljne pravice
delavcev v združenem delu. Zaradi tega je že v ZZD sklenitev
delovnega razmerja dokaj podrobno urejena (v 167.-178.
členu).
Pri sklenitvi delovnega razmerja se pojavljajo problemi in
predlogi za drugačno ureditev zlasti naslednjih institutov:
Z delom pridobljena delovna zmožnost
Z delom pridobljena delovna zmožnost je po ZDR eden
izmed posebnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja (20.
člen). Pojem z delom pridobljene delovne zmožnosti je sicer
uvedel ZZD, vendar predvsem v določbah, ki se nanašajo na
razporejanje delavcev. Z delom pridobljena delovna zmožnost
kot poseben pogoj za sklenitev delovnega razmerja in kot
enakovredna alternativa strokovni izobrazbi, ki si jo je delavec
pridobil z uspešno opravljenim verificiranim programom izobraževanja, v ničemer ne prispeva k izboljšanju že tako slabe
kvalifikacijske strukture v slovenskem združenem delu' in
izključuje motiviranost za dodatno izobraževanje, katerega
obseg iz leta v leto upada. Popolnoma jasno je, da bo
potrebno v prizadevanjih za prestrukturiranje gospoarstva
prvotno izboljšati tudi kvalifikacijsko strukturo. Prav tako je z
delom pridobljena delovna zmožnost v praksi dostikrat samo
instrument za delavčevo napredovanje in boljše vrednotenje
dela m nalog.
Ravno zaradi teh ugotovitev Gospodarska zbornica Slovenije predlaga zoženje možnosti za uporabo tega instituta.
Zoper njega se je opredelila Zveza socialistine mladine Slovenije, kritično pa je bil obravnavan tudi v drugih družbenopolitičnih organizacijah. Obstaja torej mnenje, da je ta institut
potrebno črtati iz zakona ali pa ga radikalno omejiti.
Določanje delovnih izkušenj
ZDR ne določa omejitve trajanja delovnih izkušenj kot
posebne zahteve, samoupravno določene kot pogoj za sklenitev delovnega razmerja oz. za opravljanje del in nalog.
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To v SR Sloveniji določajo družbeni dogovori o kadrovski
politiki (največ 5 let), medtem ko v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah zakonsko določajo maksimalno trajanje delovnih izkušenj. Skoraj vsi zakoni razumejo pod pojmom delovne izkušnje čas, prebit na delu pri ustreznih delih
in nalogah na enakem ali podobnem delu.
Slovenski .ZDR izrecno ne opredeljuje oz. definira, kaj se
šteje za delovne izkušnje. V praksi velja stališče, da je v
primeru, če samoupravni splošni akt ne določa pomena
delovnih izkušenj, upoštevati tiste izkušnje, ki jih delavec
pridobi pri opravljanju enakih ali podobnih del oz. nalog, za
katere se zahteva enaka stopnja izobrazbe, ne oziraje se na to,
ali je kandidat imel tako stopnjo strokovne izobrazbe, razen
če zakon ne določa drugače. Ravno zaradi tega, kljub temu,
da obstaja ocena o ustreznosti ureditve delovnih izkušenj v
ZDR, gredo nekateri predlogi v smeri natančnejšega definiranja delovnih izkušenj v zakonu, ki naj bi tudi določil oziroma
časovno omejil zahtevano trajanje delovnih izkušenj v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela (ene leto,
za dela in naloge s posebnimi pooblastili pa največ 5 let).
Razvid del in nalog
O razvidu del in nalog ima edino slovenski zakon posebno
določbo (19. člen), ki določa, da delavci v TOZD s samoupravnim splošnim aktom določijo razvid del in nalog. Vsebino,
predvsem pa obseg razvida del in nalog opredeljujeta družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 20/79) in družbeni dogovor o skupnih
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (Uradni list
SRS, št. 18/86). V primeru te določbe gre zgolj za povzemanje
materije, ki jo načelno ureja 1. točka 3. odstavka 179. člena
ZZD. Bolj logično bi bilo, da bi že ZZD podrobneje določal
vlogo in vsebino razvida del in nalog in dolžnost njenega
urejanja v samoupravnih splošnih aktih OZD, saj mora biti to
predmet enotne zakonske ureditve in ne družbenih usmeritev.
To še posebej zaradi tega, ker se po predlogih za spremembo
zvezne zakonodaje s področja delovnih razmerij razmišlja
tudi o izpolnjevanju pogojev in rezultatov dela pri opravljanju
del in nalog kot predpostavki stalnosti delovnega razmerja
(da delavec ohrani »pravico do delovnega mesta«).
Konstitutivni elementi za sklenitev delovnega razmerja
Glede konstitutivnih elementov za sklenitev delovnega razmerja se uporablja v ZDR terminologija ZZD v zvezi z objavljanjem del in nalog oz. razpisovanjem le-teh. Edino slovenski
zakon v celoti povzema določbe ZZD glede postopka za
sklenitev delovnega razmerja, medtem ko drugi zakoni urejajo le določene roke (rok za prijavo, rok za odločitev o izbiri
delavca, rok za obvestilo o izbiri).
Glede na to, da so postopek sklenitve delovnega razmerja
in konstitutivni elementi delovnega razmerja že podrobno
urejeni v ZZD, teh določil ne kaže povzemati v republiškem
zakonu. Republiški zakon bi kazalo dopolniti le glede nekaterih rokov (npr. glede roka o odločitvi o izbiri delavca, glede
roka, v katerem mora biti kandidat obveščen o izbiri).
Problem je predvsem v dolgotrajnem postopku sklenitve
delovnega razmerja, ki se zavlačuje s 30-dnevnim pravnim
varstvom kandidata. Mnoge OZD zaradinemotenega poteka
delovnega procesa kršijo določila o dokončnem sklepu o
izbiri kandidata in zaposlujejo delavce takoj, ko so izbrani.
Zato bi kazalo ob spremembah ZZD skrajšati roke za varstvo
pravic delavca.
Sklenitev delovnega razmerja brez oglasa oz. javnega
razpisa
Pri sklenitvi delovnega razmerja brez oglasa oz. javnega
razpisa (24. člena ZDR) se zastavlja vprašanje take sklenitve
delovnega razmerja v posebnih primerih, ko gre za:
- pripravnike, ki jih je TOZD štipendirala,
- učence, katerih praktično izobraževanje za poklic je v
skladu s programom izobraževanja pretežni del potekalo v
OZD, ali če gre za udeleženca usmerjenega izobraževanja iz
114. člena ZDR, ki je med izobraževanjem vzpostavil posebno
medsebojno razmerje z delavci v TOZD.
Zakonska ureditev je v navedenih primerih po nekaterih
mnenjih lahko tudi neustrezna, glede na ustavno načelo ena9

kosti občanov pred zakonom (197. člen ustaVe) oziroma
ustavno načelo, da sta vsakemu občanu pod enakimi pogoji
dostopna vsako delovno mesto in vsaka 'funkcija v družbi
(202. člen ustave).
Pri razrešitvi tega vprašanja bi kljub nekaterim pomislekom
o pravilnosti take ureditve v ZDR morali upoštevati predvsem
stališče, da v stvari ne gre toliko za vprašanje ustavnosti,
temveč za ustreznost ureditve v sedanjih družbenoekonomskih razmerah. Kljub temu, da je v,drugih republikah in avtonomnih pokrajinah problem zaposlovanja mladih mnogo bolj
pereč kot v SR Sloveniji, poznajo slične določbe, kot jo ima
ZDR, tudi njihovi zakoni.
Izbira med prijavljenimi kandidati
Izbiro med prijavljenimi kandidati opravi delavski svet ali od
njega imenovana komisija po postopku, določenem v samoupravnem splošnem aktu. Predvsem je odprto vprašanje
obvezne izbire med prijavljenimi kandidati za sklenitev delovnega razmerja in vprašanje sklenitve delovnega razmerja za
določen čas v primeru, ko nihče od prijavljenih kandidatov ni
izbran.
ZDR v 26. členu določa, da se, če se ne prijavi nihče ali če
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, oglas oz. javi
razpis ponovi. Dopušča pa možnost v primeru (27. člen), ko
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, da pristojni
organ odloči, da sklene delovno razmerje za določen čas
(največ eno leto) z enim od prijavljenih kandidatov, če je taka
zaposlitev neizogibna za nemoteno opravljanje del in nalog.
Taka ureditev ni logična in primerna. Logično bi bilo, da bi
bila dana možnost sklenitve delovnega razmerja za določen
čas z enim od prijavljenih kandidatov le v primeru, ko so se
prijavili kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za delo na določenih delih in nalogah, pa še to le za krajše časovno odobje,
npr. največ 6 mesecev.
V zvezi s spremembami in dopolnitvami ZZD se predlaga
uvedba tako inemovane obvezne izbire med kandidati, ki so
se prijavili na oglas oz. javni razpis in ki izpolnjujejo pogoje za
sklenitev delovnega razmerja z modifikacijo, da se oglas ali
javni razpis ponovi v primeru, če nihče od kandidatov ne
izpolnjuje pogojev ali pa jih izpolnjuje samo eden. Taka rešitev bi posegla v pravico OZD do proste izbire novega delavp^.
in negativno vplivala na ustreznost kadrovske strukture v
OZD. Podlage za takšno rešitev tudi ni v politiki zaposlovanja,
ker se oglas oz. razpis ne razveljavi, ampak se ponovi. T ako se
zaposlovanje ne omejuje, omogoča se le izbira najustreznejšega kandidata.
Gospodarska zbornica Slovenije tudi ugotavlja, da bi lahko
zagotovili večjo učinkovitost poslovanja in hitrejše zaposlovanje oz. sklepanja delovnega razmerja na tak način, da bi
pristojni organ lahko izbiral enega ali več kandidatov za
sklenitev delovnega razmerja. Kadar bi se pristojni organ
odločil oziroma izbral več kandidatov, bi se samo prvi kandidat izbral nepogojno, vsi drugi pa pod pogojem, da predhodni
v določenem roku dejensko ni sklenil delovnega razmerja.
Na tak način bi torej pristojni organ rangiral kandidate za
sklenitev delovnega razmerja, ki izpolnjujejo pogoje, kar bi
poenostavilo postopek izbire in sklenitve delovnega razmerja.
Pri tem predlogu gre v bistvu bolj za predlog, ki je praktične
narave, ne pa toliko za predlog za dopolnitev ZDR. Kaže ga
podpreti in vzpodbuditi uporabo te možnosti v samoupravni
praksi.
Poprejšnji preizkus in poskusno delo
Glede poprejšnjega preizkusa in poskusnega dela je iz
prakse OZD nedvomno ugotoviti, da se ta instituta uporabljata
in da ju je potrebno v ZDR ohraniti. ZZD ne pozna določb, ki bi
urejale ta instituta, v predlogih za njegovo spremembo pa se
predvideva tudi možnost uvedbe poizkusnega dela.
Tak predlog je skladen z mnenji, da bi morali prejšen
preizkus kandidata in poskusno delo enako urediti za celotno
področje SFR Jugoslavije.
Sicer po ZDR velja ureditev, ki jo je moč razlagati tako, da
morajo poprejšnji preizkus po odločitvi pristojnega organa, v
primerih, ki jih določa samoupravni splošni akt, opraviti vsi
prijavljeni kandidati, ne glede na to ali spolh izpolnjujejo v
celoti pogoje ali ne. Po mnenju OZD, ki ga podpira tudi
Gospodarska zbornica Slovenije, bi kazalo institut prehod10

nega preizkusa vezati zgolj na posameznega kandidata, tako
da bi pristojni organ v vsakem konkretnem primeru odločil, ali
naj se predhodni preizkus sploh uporabi ali ne, kar naj bi ZDR
izrecno uzakonili.
Poskusno delo ni pogoj za sklenitev delovnega razmerja kot
poprejšnji preizkus, temveč pogoj za nadaljevanje delovnega
razmerja. ZDR določa, da je potrebno primere poskusnega
dela določiti v samoupravnem splošnem aktu, vendar le v
takšnem obsegu in za takšen čas (njaveč tri mesece), kolikor
je potrebno, da delavec pokaže svoje strokovne in druge
delovne spretnosti. Poskusno delo se po določbi 1. odstavka
32. člena lahko uvede le, če tega ni mogoče ugotoviti s
poprejšnjim preizkusom. Taka ureditev se ne zdi logična, saj
se s poprejšnjim preizkusom ugotavljajo pogoji za sklenitev
delovnega razmerja, s poskusnim delom pa ugotovijo pogoji
za nadaljevanje delovnega razmerja. Tudi v zvezi s poskusnim
delom je s strani Gospodarske zbornice Slovenije predlagano, da bi morali ta institut vezati na konkretne kandidate za
sklenitev delovnega razmerja tako, da bi pristojni organ odločal o poskusnem delu vsakega posameznega kandidata. Na ta
način v samoupravnem splošnem aktu ne bi bilo potrebno
določati primere, ko se poskusno delo uvede, temveč le
način, potek, trajanje, spremljanje in ocenjevanje uspešnosti
tega dela. Ob tem predlaga tudi, da naj bi ZDR določil, da
delavcu v primeru negativne ocene poskusnega dela preneha
delovno razmerje s potekom poskusnega dela, ne pa šele z
dnem, ko postane sklep o prenehanju delovnega razmerja
dokončen. S tem bi dosegli efikasnost in ekonomičnost
poskusnega dela in postopka ocene, OZD pa omogočili, da
čimpreje zaposli novega delavca.
Ugotovitve in predlogi
Na podlagi vseh analiziranih problemov lahko bistvene
predloge za dograditev delovno pravne zakonodaje na
področju sklenitve delovnega razmerja strnemo tako:
- z delom pridobljeno delovno zmožnost kot pogoj za
sklenitev delovnega razmerja je potrebno enotno definirati že
v ZZD, njegovo uporabo pa zožiti do največ V. stopnje strokovne izobrazbe in le za eno stopnjo strokovne izobrazbe, ob
razrešitvi obstoječega stanja v prehodem obdobju,
- v ZDR je potrebno natančneje opredeliti pojem delovnih
izkušenj in omejiti časovno trajanje zahtevanih delovnih izkušenj, pri čemer naj se upošteva opravljanje enakih ali podobnih del oz. nalog, za katere se je zahtevala enaka stopnja
strokovne izobrazbe
- ZDR je dopolniti z nekaterimi roki v postopku sklenitve
delovnega razmerja (rok za odločitev o izbiri delavca oz.
kandidata, rok, v katerem mora biti kandidat obveščen o
izbiri),
- v ZDR je potrebno zožiti možnosti sklepanja delovnega
razmerja za določen čas v primeru, ko nihče od kandidatov ni
izbran,
- pri dopolnjevanju ZZD kaže predlagati, skrajšanje 30
dnevnega roka za varstvo pravic kandidatov za sklenitev
delovnega razmerja,
- v okviru ZZD je primerno enotno in natančneje precizirati
vlogo in vsebino razvida del in nalog, še posebno glede
doseganja rezultatov in pogojev dela kot predpostavke stalnosti delovnega razmerja in
- y ZDR je primerno odpraviti medsebojno izključevalno
pogojevanje poprejšnjega preizkusa in poskusnega dela kandidata ter dati večja pooblastila pristojnim organom v OZD pri
odločanju o uporabi teb institutov. Ob tem je podpreti predloge za opredelitev instituta poskusnega dela na enoten način
v ZZD tako, da bi poskusno delo glede na potrebe samoupravne prakse postalo pravilo.
b) Pravica do vrnitve in mirovanje pravic,
obveznosti in odgovornosti delavcev
Pravica do'vrnitve na delo v TOZD in mirovanje pravic,
obveznosti in odgovornosti pri delu in iz dela sta delovnopravna instituta, s katerima se delavcem varuje zaposlitev.
Kljub navidezni jasni zakonski ureditvi in razmerjitvi uporabe obeh institutov ugotovitve iz prakse nakazujejo na nekatere probleme. Predvsem kaže opozoriti na problem potrebnega temeljitejšega preciziranja določb 61. člena ZDR (v
povezavi z določbo 191. člena ZZD) glede delovnopravnega
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statusa delavcev, ki jih OZD pošlje na delo v lastna in mešana
pod|etja v tujini in v banke, finančne organizacije, zavarovalne
in pozavarovalne organizacije, na podlagi prvega odstavka
13. člena zveznega zakona o varstvu državljanov SFRJ na
začasnem deiu v tujini (pošiljanja delavcev s strani OZD).
Problem pri tem pošiljanju delavcev je vsebinsko popolnoma
ločen od problematike t.i. detaširanih delavcev (poslani v
tujino za opravljanje investicijskih del in proizvodnih, storitvenih in drugih del) in delavcev, ki opravljajo delo v poslovnih
enotah - predstavništvih v tujini, ki ostanejo v času dela v
tujini v delovnem razmerju v OZD in imajo enake pravice,
obveznosti in odgovornosti kot delavci te organizacije. 61.
člen ZDR ne pozna in ne ureja situacije pošiljanja delavcev s
strani OZD v lastna in mešana podjetja v tujini in v banke,
finančne organizacije, zavarovalne in pozavarovalne organizacije, saj je tako kot je koncipiran uporaben le za tiste
primere pošiljanja delavcev v tujino na delo, izobraževanje ali
izpopolnjevanje, ki poteka v okviru uresničevanja programa o
mednarodnem sodelovanju na področju znanstvene, tehnične, prosvetne in kulturne dejavnosti preko pristojne organizacije za tako sodelovanje (preko ZAMTES-a). 61. člen ZDR
ne izpeljuje v celoti določbe 191. člena ZZD, ki določa mirovanje pravic in obveznosti pri delu in iz dela tudi v primeru, ko je
delavca poslafa na delo v tujino njegova OZD, če pred odhodom ni prekinil delovnega razmerja. Taka ureditev v republiškem zakonu, ki ne upošteva primerov pošiljanja delavcev na
delo v tujino direktno s strani organizacije povzroča, da je
delovno pravni status teh delavcev neurejen in da so rešitve v
samuopravnih splošnih aktih in praksi OZD različne.
Ob tem kaže poudariti, da že zakon o varstvu državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini določa, da se v opisani
situaciji v samoupravnih splošnih aktih OZD opredeli, katere
pravice iz dela in po delu bo delavec še naprej uveljavljal v
OZD, ki ga je poslala na začasno delo v tujino. Analogno tem
določbam so sledile tudi določbe zveznega družbenega
dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki jih OZD
pošiljajo na začasna dela v tujino. To pa je možno le v
primeru, če zakon predvidi uporabo instituta mirovanja pravic
in obveznosti. Le tako bi OZD upoštevaje različnost ureditve v
tujih zakonodajah in sklenjenih mednarodnih sporazumih o
socialni varnosti, lahko razdeiale v samoupravnih splošnih
aktih tiste pravice, ki jih delavec še naprej uveljavlja v OZD.
Pravna podlaga za to, da se nekatere pravice in obveznosti
razdelajo oz. izvzamejo iz mirovanja daje že ZZD, ko pravi, da
pravice in obveznosti med odsotnostjo delavca mirujejo,
razen tistih, za katere zakon določa kaj drugega. Tako bi bilo
možno v 62. členu ZDR določiti, da v takih primerih delavcu
mirujejo pravice in obveznosti pri delu in iz dela, iz mirovanja
pa se lahko na podlagi samoupravnega splošnega akta poleg
možnosti uvedbe in nadaljevanja disciplinskega postopka izvzame še npr. pravica do socialnega zavarovanja, vštevanje
delovne dobe, prebite v tujini za pridobitev pravic iz delovnega razmerja in za odmero osebnega dohodka za minulo
delo, pravica do stanovanjske pomoči in uvedba in nadaljevanje odškodninskega postopka.
Opozoriti velja tudi na opozorila iz prakse, da v ZDR ni
pravne podlage za pravico do vrnitve v isto OZD ali za mirovanje pravic in obveznosti zakonca delavca, ki je bil poslan na
delo v tujino ali ki je bil izvoljen oz. imenovan v samoupravno,
javno ali drugo družbeno funkcijo. Za druge republiške zakonodaje je značilen trend, da se mirovanje pravic in obveznosti
ureja tudi za zakonca teh delavcev. Praksa v naši republiki
rešuje to vprašanje brez ustrezne ureditve v ZDR in to na tak
način da se npr. v primeru odhajanja delavcev v diplomatsko
konzularna predstavništva upoštevajo posamezne splošne
določbe družbenega dogovora o uresničevanju kadrovske
politike v SR Sloveniji. Ob tem je potrebno vedeti, da družbeni
dogovor usmerja oziroma pozna pravico do vrnitve le za
zakonce delavcev, ki so sklenili delovno razmerje v zveznih
organih, v družbenopolitičnih organizacijah v federaciji ali v
mednarodnih organizacijah, ne usmerja pa teh rešitev za
primere, ki nastajajo v OZD. Za razrešitev opisanega problema
bi torej kazalo v ZDR odpraviti pravno praznino tako, da bi 59.
člen dopolnili tudi s pravico do vrnitve v isto TO zakonca
delavca, ki je" bil npr. poslan na delo v lastno ali mešano
podjetje v tujini, v primeru odhoda delavca na delo v diploporočevalec

matsko konzularna ali druga predstavništva, v mednarodne
organizacije itd.
V okviru pravice do vrnitve oz. mirovanja pravic in obveznosti bi kazalo tudi jasneje opredeliti delovno pravni status
delegata v skupščini družbenopolitične skupnosti, ki ostaja
sicer delavec TOZD oz. delovne skupnosti. V času opravljanja
delegatskih nalog (funkcije) naj bi mu v TOZD oz. delovni
skupnosti mirovale vse tiste pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih v skladu z aktom družbenopolitične skupnosti
uresničuje kot delegat (npr. nadomestilo osebnega dohodka,
dopust, regres za letni dopust, regresiranje prehrane). Zato bi
bilo potrebno dopolniti 192. člen ZZD.
Nadalje bi morali po nekaterih mnenjih v ZDR tudi odpraviti
pomanjkljivost pri opredelitvi pravice do vrnitve delavca, ki je
v bistvu časovno neomejena. Čeprav se da indirektno iz
določbe 59. člena razumeti (ko mu je prenehala funkcija), da
velja pravica do vrnitve delavca, ki je izvoljen oz. imenovan v
samoupravno, javno ali drugo družbeno funkcijo, samo do
prenehanja te funkcije, torej do poteka mandata, bi v izogib
nekaterim nerazumevanjem v praksi kazalo v zakonu izrecno
omejiti to pravico.
Poleg tega bi morali v ZDR jasno določiti, da mirujejo
pravice in obveznosti tudi tistemu delavcu, ki odide na prestajanje zaporne kazni do 6 mesecev, in v primerih tako imenovanega brezplačnega dopusta, kar je v zakonu sicer že določeno v določbi 102. člena (mirujejo pravice in obveznosti iz
dela, ne pa tudi pri delu). Najprimerneje bi bilo, da bi s
posebno določbo zakona opredelili vse primere mirovanja
pravic in obveznosti pri delu in iz dela, obenem pa bi s to
določbo širše izvzeli iz mirovanja nekatere pravice, obveznosti in odgovornosti v povezavi s posameznimi primeri mirovanja (poleg disciplinske odgovornosti še odškodninsko odgovornost, v primeru pošiljanja delavcev v tujino pa še nekatere
pravice iz dela in po delu, ki jih delavec uveljavlja v TOZD).
Ugotovitve in predlogi
Pri dograjevanju delovno pravne zakonodaje bi bilo na tem
področju potrebno:
- urediti delovnopravni status delavcev, ki jih OZD pošiljajo
na delo v tujino. S tem v zvezi je potrebno jasneje razdelati in
precizirati določbo 61. člena ZDR tako, da bodo iz nje razvidni
različni primeri pošiljanja delavcev v tujino ter odpraviti neustrezno kumuliranje pogojev, pod katerimi ima delavec pravico vrniti se na delo.
- v okviru pravice do vrnitve določiti pravico tudi za zakonce
delavcev, ki so s strani TOZD ali preko pristojne organizacije
za mednarodno sodelovanje poslani na delo v tujino, in v
drugih primerih, ki bi jih moral opredeliti zakon
- v ZDR določiti obdobje, v katerem velja pravica do vrnitve
delavca, ki je izvoljen ou. imenovan v samoupravno, javno ali
drugo družbeno funkcijo,
- v ZDR natančno opredeliti vse primere, ko pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja mirujejo, konkretizirati vsebino tega instituta ter predvidevati možnost širšega
izvzema iz mirovanja nekaterih odgovornosti in pravic v zvezi
s posameznimi primeri mirovanja pravic in obveznosti in
- v okviru sprememb in dopolnitev ZZD predlagati uvedbo
instituta mirovanja pravic in obveznosti za delegate, ki profesionalno opravljajo delegatske funkcije v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti.
c) Pripravništvo
ZZD ne definira podrobnejše instituta pripravništva in ga ureja
le načeloma
Značilno za ZDR in druge zakone na posebnih področjih
(zdravstvo, uprava, sodstvo) naše republike je, da na jasen in
podroben način definirajo pojem pripravištva in da določajo
splošno obveznost sklepanja delovnega razmerja s pripravniki. Iz definicije pripravnika je razvidno, da je pripravništvo
obvezno za vsakega:
- ki v okviru programa izobraževanja ni imel- praktičnega
pouka, proizvodnega dela ali prakse v takem obsegu, da bi
lahko samostojno opravljal delo v stroki in
- ki začne prvič opravljati dela in naloge2v svoji stroki (ne gre
le za prvo sklenitev delovnega razmerja) .
Osnovni namen pripravništva je, da si delavec v času
usmerjenega izobraževanja pridobljeno splošno strokovno
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teoretično in praktično znanje dopolni še z manjkajočimi
izkušnjami za delo v stroki.
Pripravnik sklene delovno razmerje za nedoločen čas, če je
s samoupravnim splošnim aktom o delovnih razmerjih določeno, da bo po uspešno končanem pripravništvu razporejen
na dela in naloge, za katera se je usposabljal. Za določen čas
pa izjemoma sklene delovno razmerje, če v TOZD ni pogojev
za razporeditev na ustrezna dela oziroma naloge po končanem pripravništvu ali če si v TOZD želi pridobiti potrebna
znanja za samostojno opravljanje svojega poklica (38. člen
ZDR). S tem v zvezi velja poudariti, da se delež pripravniških
delovnih razmerij za določen čas iz leta v leto povečuje (v letu
1985 je znašal že 57% vseh zaposlenih pripravnikov in je v
stalnem porastu: leta 1983 le 46%, leta 1984 53%), kar kaže, da
v združenem delu favorizirajo tako rešitev, ki jo podpira tudi
Gospodarska zbornica Slovenije z utemeljitvijo, da se z institutom priravništva v bistvu nadomešča preverjanje pogojev za
nadaljevanje delovnega razmerja. To pa ni v celoti skladno z
definicijo in namenom sklenitve delovnega razmerja s pripravnikom, saj bi morali poudariti sklenitev delovnega razmerja s pripravnikom za nedoločen čas kot pravilo, za določen čas pa le kot izjemo.
ZDR nadalje določa obveznost OZD, da v vsakem koledarskem letu sklene delovno razmerje z določenim številom
pripravnikov, pri čemer se to število določi z načrtom pripravnikov v skladu s kadrovskim načrtovanjem TOZD in v skladu s
samoupravnim sporazumom o usklajevanju letnih načrtov
zaposlovanja v občini.
Taka ureditev, ki prepušča skladno s priznanim načelom
produktivnega zaposlovanja določanje števila pripravnikov v
pristojnost OZD ob usklajenosti s kadrovskim načrtovanjem v
družbenopolitični skupnosti, je edino sprejemljiva in skladna
s specifičnostmi problematike zaposlovanja v posameznih
okoljih. V predlogih za spremembe in doponitve ZZD in tezah
za temeljne spremembe v gospodarskem sistemu na področju
delovnopravne zakonodaje se predvideva celo določanje
kvotnega sistema obveznega zaposlovanja pripravnikov in
obvezno združevanje sredstev za odpiranje novih delovnih
mest za pripravnike. Ti predlogi so lahko primerni le kot ukrep
tekoče politike zaposlovanja, v obliki zakonske obveznosti na
zveznem nivoju pa pomenijo administrativen poskus razreševanja brezposelnosti. Zato bi jih kazalo zavreči in predlagati,
da zvezni zakon opredeli le enoten pojem pripravništva in
določi splošno obvezo sklenitve delovnega razmerja s pripravniki. Vse ostalo naj bi še vnaprej urejale republike in
avtonomne pokrajine, upoštevaje pri tem stanje zaposlenosti
in stopnjo brezposelnosti.
Glede samega trajanja pripravniške dobe ZDR poleg maksimalnega trajanja (eno leto) določa tudi minimalno trajanje (6
mesecev) ter dopušča tudi predhodno opravljanje strokovnega izpita in s tem skrajševanje pripravniške dobe. Zakon ne
vsebuje določbe, ki bi določala, v kakšnem času po izteku
pripravniške dobe (v SR Sloveniji tudi v posebnih predpisih
prevladuje opravljanje izpita po izteku pripravniške dobe),
mora organizacija omogočiti pripravniku, da opravi strokovni
izpit. V zvezi s tako ureditvijo obstajajo mnenja in predlogi, da
je potrebno pojmovati pripravništvo celovito tako, da je strokovni izpit sestavni del pripravništva in da se izpit opravlja
praviloma, razen če posebni predpisi ne določijo drugače, še
pred potekom pripravniške dobe. Prevladuje tudi stališče, da
mora ZDR določiti le zgornjo mejo pripravniške dobe, s čemer
bi odpravili dvome glede pravice do predhodnega opravljanja
strokovnega izpita in s tem do skrajševanja pripravniške dobe
tudi za pripravnike, katerih pripravniška doba je po samoupravnem splošnem aktu določena v minimalnem trajanju 6
mesecev.
Zaradi nujnosti prilagajanja trajanja pripravniške dobe
posamezniku in njegovi usposobljenosti za samostojno delo
ZDR dopušča tudi podaljševanje pripraniške dobe zaradi
začasne odsotnosti z dela (razen letnega dopusta in udeležbe
na mladinskih delovnih akcijah) v skladu s samoupravnim
splošnim aktom. Gre torej za podaljšanje pripravniške dobe v
opravičenih začasnih odsotnostih z dela, kamor nedvomno
sodi tudi primer porodniškega dopusta in dopusta za nego in
varstvo otroka. Sicer je že sedaj obstajala možnost, da so
delavci v samoupravnem splošnem aktu določili slednje kot
primer opravičene odsotnosti z dela, ki pogojuje podaljšanje
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pripravniške dobe, vendar pa bi kazalo to v zakonu izrecno
predvideti.
ZDR določa, da Gospodarska zbornica Slovenije, organi oz.
organizacije za družbene dejavnosti oziroma državni organi
podrobneje določajo potek in vsebino pripravništva ter vsebino in postopke opravljanja strokovnih izpitov pripravnikov
za posamezne poklice ali stroke. Poseben pomen se daje
pravilniku Gospodarske zbornice Slovenije o pripravništvu in
strokovnih izpitih delavcev v gospodarstvu, za katerega
obstajajo mnenja, da ga OZD premalo upoštevajo pri samoupravnem urejanju te problematike predvse zato, ker je dvomljiv njegov značaj, njegovo nespoštovanje pa ni sancionirano.
Najmanj kar bi morali doseči ob spreminjanju in dopolnjevanju ZDR bi bilo to, da se določbe pravilnika subsidiarano
uporabljajo v primerih pomanjkanja ureditve oz. pomanjkljivi
ureditvi v samoupravnih splošnih aktih; proučiti bi bilo
potrebno tudi možnost sankcioniranja vseh tistih ravnanj v
OZD, ki so v nasprotju z opredelitvami glede vsebine in poteka
pripravništva ter postopkov za opravljanje izpitov v zakonu in
posebnih drugih (podzakonskih) določilih.
Ugotovitve in predlogi
Ob upoštevanju temeljnega, izobraževalnega vidika instituta pripravništva, zahtev po izboljšanju kvalifikacijske strukture v združenem delu v SR Sloveniji in ob potrebi po taki
usposobljenosti delavcev za delo v stroki, ki bi zagotavljala
tudi možnost njihove večje fleksibilnosti, bi kazalo pri bodočem dograjevanju delovne zakonodaje:
- V ZZD prepustiti urejanje tega instituta še nadalje republikam in avtonomnim pokrajinam tako, da v skladu s svojo
stopnjo zaposlenosti in specifičnosti urejajo pripravništvo
upoštevaje svoje potrebe; ne bi smeli pristajati na administrativne posege v to področje predvsem z vidika razreševanja
problematike brezposelnosti,
- v ZDR še bolj poudariti namen pripravništva, ki je podan v
usposabljanju za delo v stroki (v ta namen so potrebne tudi
spremembe redakcijske narave),
- pripravništvo urediti celovito v tem smislu, da bo strokovni izpit praviloma sestavni in zaključni del pripravništva in
da se opravlja pred potekom pripravniške dobe,
- v ZDR določiti le najustreznejšo zgornjo mejo pripravniške dobe, pri določanju dolžine njenega trajanja pa upoštevati strokovno izobrazbo in zahtevnost del in nalog, za katere
se pripravnik usposablja,
- na ustrezen način določiti mesto, vlogo in značaj posebnih pravilnikov oz. aktov, ki urejajo potek in vsebino pripravništva ter vsebino in postopke opravljanja strokovnih izpitov in
- izrecno določiti v zakonu, da porodniški dopust ter
dopust za nego in varstvo otroka tista opravičena odsotnost z
dela, ki pogojuje podaljšanje pripravniške dobe.
Predlagane spremembe oz. dopolnitve delovno pravne
zakonodaje gredo v smeri doslednejše uveljavitve instituta
pripravništva v praksi, ne spreminjajo pa veljavnih izhodišč o
vlogi in namenu pripravništva. Zaradi nespoštovanja zakonske določbe, ki določa, kdo sklene delovno razmerje kot
pripravnik, je potrebno tudi na tem področju zagotoviti učinkovitejše inšpekcijsko nadzorstvo in v povezavi s tem zakonsko tako ravnanje določiti kot prekršek ter ustrezno sankcionirati.
3. RAZPOREJANJE DELAVCEV IN
ZAGOTAVLJANJE KONTINUITETE NJIHOVE
PRIDOBLJENE PRAVICE DELA Z DRUŽBENIMI
SREDSTVI
Zagotovitev zakonskih možnosti za večjo mobilnost delavcev in s tem njihovo produktivnejšo zaposlitev, ki jih narekujejo ekonomske oz. gospodarske težave ter potrebe po prestrukturiranju gospodarstva, je kot strateška usmeritev vsebovana v vseh družbenih dokumentih.
V zasledovanju teh ciljev je bila v republiško zakonodajo že
v letu 1982 vnešena pomembna novost, ki je omogočila prehod delavcev tudi izven statusno povezanih OZD in sicer iz
razlogov, da razporejanje delavcev znotraj statusne povezanosti združenega dela vselej ni možno. Že tedaj se je zakonodajalec zavedal, da s tako rešitvijo sicer sledi potrebam
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gospodarskih subjektov, hkratki pa je presegel okvire, ki jih
določa zvezna zakonodaja. Da bi bilo mogoče enotno razreševati to problematiko, bi morali že ZZD omogočiti zagotavljanje
delavčeve pravice dela z družbenimi sredstvi, pridobljene v
posamezni OZD (stalno ali začasno), tudi v drugi OZD izven
statusne povezanosti. Ob tem naj bi glede na obstoječe interese delavca in združenega deia upoštevali predloge po
zakonsko jasni razmejitvi pojma razporeditve delavca, ki
pomeni delavčevo pravico in dolžnost in ki naj bi temeljila
predvsem na ugotovljenih delovnih potrebah, od pojma
ponudbe del oz. nalog, ki je le njegova pravica. O razporejanju delavcev se odloča po postopku in na način, ki je samoupravno vnaprej določen. Odklonitev dokončnega sklepa o
razporeditvi delavca pomeni neizvajanje oziroma neizvrševanje delovne dolžnosti in obveznosti in ima za posledico
uvedbo postopka za ugotavljanje delavčeve disciplinske odgovornosti.
V vseh primerih, ko delavčevo delo zaradi objektivnih razlogov v TOZD ni več potrebno (ekonomske težave, tehnične in
tehnološke izboljšave, združitev), ali v drugih primerih, ko je
TOZD dolžna zagotoviti delavcu delo, pa v njenem okviru ni
ustreznih del oz. nalog (delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi, ki niso ponovno izbrani; delovni invalidi,
delavci, ki se vrnejo z opravljanja samoupravne, javne ali
druge družbene funkcije), pa gre za varovanje delavčeve
pravice dela z družbenimi sredstvi oz. za realizacijo delavčevega osebnega interesa. Zagotovitev dela v teh primerih naj bi
bila izvedene z uporabo instituta ponudbe del oz. nalog ter
zakonsko razširjena tudi na TOZD izven statusnih povezav.
Odklonitev opravljanja ponujenih ustreznih del oz. nalog naj
bi pomenila razlog za prenehanje delovnega razmerja brez
ugotavljanja disciplinske odgovornosti delavcev.
Obstajajo tudi predlogi, katerih namen je zagotoviti produktivno zaposlitev delavcev in učjjikovito reorganizacijo gospodarskih subjektov glede na zaostrene pogoje gospodarjenja.
Tako naj se v vseh primerih, ko delavčevo delo, zaradi izjemnih gospodarskih in ekonomskih težav v posamezni TOZD ni
več potrebno, in delavcu kontinuitete njegove pridobljene
pravice dela z družbenimi sredstvi tudi ni mogoče zagotoviti z
neposredno ponudbo del oz. nalog v okviru statusnih povezav
ali izven njih, predvidi zanj poseben začasni status v okviru
skupnosti za zaposlovanje, v' okviru navedene SIS, naj bi
razmejili status delavcev-iskalcev prve zaposlitve ter tistih, ki
so pravico dela z družbenimi sredstvi izgubili po lastni volji ali
krivdi od statusa delavcev, katerih delo je v OZD postalo
trajno družbeno nepotrebno. Slednji naj bi imeli na podlagi že
pridobljene pravice dela z družbenimi sredstvi prednostno
pravico pri sklepanju novega delovnega razmerja in višjo
raven materialne varnosti (nadomestilo OD, nepretrgan potek
pokojninsko invalidskega zavarovanja ter nekatere druge pravice na podlagi minulega dela). Predlagana rešitev torej zahteva preureditev medsebojnih odnosov v teh skupnostih s
ciljem, da se zagotovi čim krajši čas prekinitve dela, prekvalifikacijo oz. dokvalifikacijo, pripravo na novo zaposlitev ter
ponoven začetek dela.
Ob tem obstajajo stališča, da bi bilo tako rešitev potrebno
uveljaviti tudi v primerih tehnoloških in drugih izboljšav, ki
niso neposredno pogojene z ekonomskimi težavami posamezne OZD, z namenom, da bi se zagotovilo učinkovito prestrukturiranje in reorganizacijo gospodarskih subjektov v
skladu z delovanjem tržnih zakonitosti. Glede na veljavne
ustavne določbe so taki predlogi vprašljivi in sporni ter jih ne
bi bilo mogoče uveljaviti brez sprememb in dopolnitev ustave.
Kljub jasnim ustavnim in zakonskim obveznostim OZD, da v
primerih investicijskih vlaganj v modernizacijo proizvodnje
zagotovijo tudi vse možnosti in sredstva za zagotovitev zaposlitve ugotovljenega presežka delavcev, polna odgovornost
OZD dejansko ni uveljavljena in realizirana v praksi.
Ob zgoraj navedenih razmišljanjih in ugotovitvah, ki globalno posegajo v urejanje instituta produktivnega razporejanja delavcev oz. zagotavljanja kontinuitete njihove zaposlitve,
velja opozoriti na nekatere konkretne ugotovitve in predloge:
1. Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja odvečnost
zakonskih zahtev po dodatnem samoupravnem urejanju
meril, primerov in pogojev razporejanja delavev. Ugotovljene
delovne potrebe v skladu z ukrepi za čim uspešnejše uresničevanje dejavnosti in nalog iz planskega akta naj bi bile
zadosten razlog za razporeditev delavca. Širša pooblastila naj
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bi tudi na področju razporejanja delavcev (začasnega), dal
zakon delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oz.
drugim pooblaščenim delavcem. Pri tem je opozorjeno tudi
na nepotrebnost potrjevanja nujne, neposredno izvršljive
odločitve pred samoupravnim organom, saj delavec varstvo
svojih pravic lahko uveljavi v rednem postopku uveljavljanja
varstva pravic. Zožil naj bi se tudi suspenzivni učinek zahteve
za varstvo pravic delavcev in sicer v primerih nujnih začasnih
sklepov razporeditve delavcev, ki so pogojeni z zahtevami
delovnega in tehnološkega procesa. Čeprav navedeni predlogi temeljijo na ugotovitvi, da moderni proizvodni procesi
lahko potekajo brez ovir le, če je zagotovljena temu ustrezna
gibljivost delavcev, je po večinskem mnenju tudi v bodoče ob
upoštevanju potreb delovnega procesa treba zagotoviti zakonitost razporejanja.
2. Določba ZDR, ki ureja možnost začasne razporeditve
delavcev iz ene TOZD v drugo, v praksi očitno ni zaživela.
Sočasnost zakonsko predvidenih pogojev za tako razporejanje (zmanjšan obseg dela v eni TOZD in potrebna pomoč
drugi TOZD) otežuje uporabo te možnosti v praksi. Pravna
narava sporazuma organov upravljanja, na podlagi katerega
se razporeditev izvede, v veljavni zakonodaji ni jasno opredeljena. V skladu z načeli, da lahko poteka razporejanje le na
podlagi samoupravnih norm, bi moral imeti sporazum značaj
samoupravne norme, na podlagi katere se razporeditev
izvede s konkretnim individualnim aktom. V teoriji je nadalje
sporno vprašanje, ali je glede na vsebino delovnega razmerja
dovoljeno opravljati delo v eni, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja pa uresničevati v drugi OZD.
Zakonska konkretizacija vsebine sporazuma organov upravljanja, bi morala jasno odgovoriti tudi na to vprašanje.
3. Interni oglas se. v praksi OZD pogosto uporablja kot
institut v postopku razporejanja delavcev. Čeprav ZDR tega
instituta ne ureja, ga je na podlagi samoupravne ureditve
povsem možno uveljaviti s tem, da se samoupravno uredijo
tako primeri, pogoji kot tudi postopek. Ob tem vprašanju je
potrebno opozoriti na zakonsko ureditev nekaterih drugih
republik, ki izrecno prepovedujejo razporeditev z internim
oglasom nekaterih skupin delavcev npr. delavcev s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi. Taka ureditev je primerna, vendar menimo, da tega v ZDR ne kaže posebej poudarjati, saj že
iz načelne določbe zakona izhaja, da je potrebno dela in
naloge delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
objaviti z javnim razpisom. Praksa opozarja na probleme, ki
nastajajo ob organizacijskih spremembah v prehodnih
obdob|ih v fazi spreminjanja samoupravnih splošnih aktov in
ob neuspešnosti javnega razpisa, ko je potrebno situacijo
razreševati z uporabo možnosti začasne razporeditve tudi za
te delavce. V praksi OZD, se ta vprašanja pogosto rešujejo z
imenovanjem vršilca dolžnosti analogno kot to predvideva
ZZD za poslovodne organe ali z uporabo instituta začasne
razporeditve.
Ugotovitve in predlogi
Izpostavljena problematika narekuje potrebo po dograditvi
zvezne in republiške delovno pravne zakonodaje in sicer:
- ZZD naj bi enotno za vso državo razmejil institut razporejanja delavcev od instituta ponudbe del oz. nalog ter razširil
možnosti uporabe obeh institutov tudi izven statusno povezanih OZD,
- potrebe delovnega procesa naj bi predstavljale temeljni
razlog za razporejanje delavcev,
- delavcem s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oz.
pooblaščenim delavcem naj bi bila dana širša pooblastila pri
začasnem razporejanju delavcev znotraj OZD,
- potrjevanje individualne odločitve o začasni razporeditvi
delavca pred ustreznim samoupravnim organom ni potrebno,
delavec lahko uveljavi varstvo svojih pravic v rednem postopku,
- zahteva za varstvo pravic delavca naj ne bi zadržala
izvršitve sklepa v vseh nujnih začasnih sklepih o razporeditvi,
ki so pogojeni z zahtevami proizvodnega in delovnega procesa,
- razširi naj se možnosti začasnega razporejanja delavcev
iz ene TOZD v drugo, ter opredeli pravna narava ter konkretizira vsebina sporazuma pristojnih samoupravnih organov, ki
je podlaga za takšno razporejanje in
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- zakonsko omejena možnost začasne razporeditve naj se
predvidi tudi za delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
4. DELOVNI ČAS, ODMORI, POČITKI IN LETNI
DOPUST
a) Delovni čas, skrajševanje delovnega časa in
razporejanje delovnega časa
Delovni čas lahko z delovnopravnega vidika opredelimo kot
omejeno časovno obdobje na enoto dneva ali tedna, določeno z ustavo, zakonom ter samoupravnim splošnim aktom, v
katerem delavec praviloma opravlja dela oziroma naloge, h
katerim je razporejen in v katerega se všteva tudi druga
delavčeva aktivnost ali pa tudi odsotnost, kadar je z zakonom
to določeno. V ekonomskem smislu določa dolžina delovnega
časa, upoštevaje tehnologijo in druge pogoje gospodarjenja,
obseg proizvodnje in stopnjo družbenega standarda, v socialnem smislu pa delavčev prosti čas in vpliv na njegovo izrabo,
ki je odvisen od vpliva delavcev na razporejanje delovnega
časa. Ureditev delovnega časa po eni strani varuje delavca
glede izrabe njegovih psihofizičnih in strokovnih sposobnosti, po drugi strani pa zagotavlja smotrno izrabo delovnih
sredstev, ustrezno organizacijo dela in povečanje stopnje
produktivnosti dela, ki bi se morala ob morebitnem skrajševanju delovnega časa vsaj ohraniti na doseženi stopnji.
V letu 1985 se je odprlo vprašanje skrajševanja delovnega
časa tako s strani Zveze sindikatov Slovenije, ki je pripravila v
aprilu mesecu usmeritve za skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa, kakor tudi s strani nekaterih
OZD. Pobude za ustrezno skrajševanje delovnega časa je
podprla tudi Zveza socialistične mladine Slovenije. Na podlagi teh usmeritev so bile naloge v zvezi z analiziranjem
možnosti skrajševanja delovnega časa in podaljševanjem
obratovalnega časa opredeljene v planskih dokumentih republike Slovenije (dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 1986
do leta 2000, družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986-1990).
Na podlagi resolucije o politiki uresničevanja družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986, iz
katere izhaja, da je potrebno že v letu 1986 opredeliti pogoje
in strokovne podlage, ki bodo služile za presojo usposobljenosti OZD za postopno in selektivno skrajševanje delovnega
časa ter za oblikovanje ustreznih zakonskih določil, je bila v
februarju mesecu 1986. leta z novelo ZDR že dana pravna
podlaga za preizkusno skrajševanje delovnega časa. Njen
namen je ugotavljanje pogojev in meril za selektivno skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa. Skupščina SR Slovenije je na podlagi novele zakona sprejela program za ugotovitev pogojev in meril za skrajševanje delovnega in podaljševanje obratovalnega časa, ki daje podlago za
racionalno in strokovno izvebo preizkusa skrajševanja delovnega časa v določenih OZD na področju gospodarstva. Preizkus skrajševanja delovnega časa bo potekal dve leti od 1. 1.
1987 dalje praviloma v 30 OZD in bo zajel cca 50.000 delavcev.
Večina organizacij bo preizkusno skrajšala delovni čas od 42
ur na 40 ur na teden.
V preizkusu skrajševanja delovnega časa naj bi ugotavljali
predvsem vpliv na boljše izkoriščenje delovnega časa in
delovnih sredstev, podaljševanje obratovalnega časa, povečanje proizvodnje in produktivnosti dela, povečanje dohodka in
izboljšanje delovnih razmer delavcev ter kakovosti zaposlovanja in zaposlenosti. Na podlagi strokovno spremljanih sprotnih in končnih rezultatov preizkusa bo izdelana analiza ugotovljenih pogojev in meril za skrajševanje delovnega časa, ki
bo predstavljala temelj za sistemske rešitve glede ustrezne
ureditve trajanja delovnega časa v delovno pravni zakonodaji.
Glede na to, da bo preizkus potekal dve leti in glede na to, da
so le temeljito in strokovno preverjeni rezultati preizkusnega
skrajševanja delovnega časa lahko podlaga za dokončno
zakonsko ureditev tega vprašanja, bo možno o problematiki,
možnostih in upravičenosti skrajševanja delovnega časa kvalificirano odločati šele po opravljenem preizkusu.
Ob tako zastavljenem konceptu postopnega in selektivnega
prehoda na skrajševanje delovnega časa ne bi smeli pristajati
na predloge za spremembe in dopolnitve ZZD v smeri splošnega skrajševanja delovnega časa (od 42 ur na 40 ur na
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teden), ki ne sledi zahtevam po podaljševanju obratovalnega
časa, po večji dohodkovni učinkovitosti in po večjem ustvarja-,
nju pogojev za zaposlitvene možnosti.
K problematiki skrajševanja delovnega časa bi morali pristopiti na tak način, kot je to določeno v ZDR SR Slovenije in
SR Hrvaške (pravna podlaga, preizkus, program preizkusnega
skrajševanja, ugotovitev pogojev in meril za skrajševanje
delovnega časa). Kaže pa podpreti tiste predloge sprememb
in dopolnitev ZZD, ki vodijo k selektivnemu skrajševanju
delovnega časa v določenih dejavnostih in v primerih, ki bi jih
predvidel republiški ZDR. Tudi pri takem pristopu bi morali
zagotoviti uporabo predvsem ekonomskih kriterijev in enotnost pristopa k skrajševanju delovnega časa na teritoriju
celotne Jugoslavije.
Glede možnosti za učinkovito razporejanje delovnega časa
in prilagajanja razporeditve potrebam delovnega procesa v
OZD prevladuje mnenje, da je že novela ZDR iz leta 1982
dovolj široko odprla podlage za ureditev neenakomerne razporeditve delovnega časa. Prav tako ni izraženih pomislekov v
zvezi z obveznostjo ureditve delovnega časa v TO z sezonsko
dejavnostjo v planu izrabe delovnega časa na tak način, da
traja delovni čas v času sezone več in izven sezone manj kot
42 ur na teden. Tudi zakonska ureditev možnosti začasne
prerazporeditve delovnega časa v primerih višje sile ali izjemnih okoliščin, ki povzročajo zmanjšanje, povečanje obsega ali
prekinitev dela, katere ni potrebno vnaprej predvideti v planu
izrabe delovnega časa, ustreza potrebam OZD.
Težave pri učinkovitem razporejanju delovnega časa pa
povzroča določba šestega odstavka 184. člena ZZD, ki predpisuje, da mora trajati delovni teden najmanj pet delovnih dni.
Taka določba, ki jo povzema tudi ZDR, preprečuje OZD, da bi
učinkovito prilagodile razporeditev delovnega časa potrebam
delovnega procesa, zato bi bilo potrebno to zakonsko togost
odpraviti.
i»
Ugotovitve in predlogi
Na področju urejanja delovnega časa, njegovega skrajševanja in razporejanja bi bilo primerno ob spremembah delovno
pravne zakonodaje zlasti:
- odkloniti pristop k splošnemu skrajševanju delovnega
časa, ki ne sledi zahtevam po podaljševanju obratovalnega
časa, po večji dohodkovni učinkovitosti in ustvarjanju pogojev za večje zaposlitvene možnosti,
- pristopiti k skrajševanju delovnega časa na postopen in
selektiven način z vidika ekonomske upravičenosti njegovega
skrajševanja in z varstvenega vidika delavca, ki opravlja dela
in naloge, pri katerih obstajajo zdravju škodljivi vplivi in
nevarnosti pri delu,
- izpeljati preizkus skrajševanja delovnega časa v OZD in
na podlagi ugotovljenih pogojev in meril za skrajševanje
delovnega in podaljševanje obratovalnega časa pristopiti k
oblikovanju ustreznih zakonskih določil. Pri tem bi bilo najprimerneje, da bi bili pristopi k skrajševanju delovnega časa
enaki v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah, za kar je
potrebna ustrezna zakonska podlaga v ZZD in
- v ZZD odpraviti togost določbe o obveznem petdnevnem
delovnem tednu, ki povzroča težave pri učinkovitem razporejanju delovnega časa, na tak način, da ne bi bila več podana ta
obveza v primeru, ko se v skladu z zakonom in samoupravnim
splošnim aktom določi drugačna razporeditev oz. prerazporeditev delovnega časa
b) Delo preko polnega delovnega časa in
delovno razmerje z največ 1/3 polnega
delovnega časa še v eni OZD
Delo preko polnega delovnega časa
Po ustavi lahko le zakon predpiše, da sme delovni čas v
določenih dejavnostih in določenih primerih trajati za omejeno dobo več kot 42 ur na teden, če to zahteva narava dela ali
izjemne okoliščine. Te določbe so varstvenega značaja in
imajo namen varovati delavca pred prehitro in škodljivo
izrabo njegovih psihofizičnih in delovnih sposobnosti.
Splošne družbene usmeritve glede urejanja dela preko polnega delovnega časa opredeljujejo družbeni dokumenti in
sicer dogovor o uskladitvi temeljnih kriterijev za urejanje
poročevalec

dopolnilnega dela in družbeni dogovor o temeljih skupne
politike zaposlovanja in njihovem uresničevanju v SFRJ. V teh
dokumentih so določeni temeljni kriteriji za urejanje dela
preko polnega delovnega časa.
Skladno s temi družbenimi usmeritvami je v ZDR delo preko
polnega delovnega časa vsebinsko limitirano z napotilnimi
normami (splošni primeri); obenem je bilo z novelo ZDR v letu
1982 to delo časovno omejeno na največ 30 ur na mesec. Še
posebej zakon predpisuje, da se lahko delo preko polnega
delovnega časa odredi le, če dela ni mogoče opraviti v rednem delovnem času z boljšo organizacijo in delitvijo dela,
razporejanjem delavcev in delovnega časa, uvajanjem novih
izmen in zaposlovanjem novih delavcev. ZDR torej v celoti
sledi družbenim usmeritvam, ki narekujejo restriktiven pristop
pri urejanju in uvedbi dela preko polnega delovnega časa.
Zatorej predlogi po širši ureditvi možnosti uvedbe in primerov
dela preko polnega delovnega časa niso sprejemljivi.23)
V zvezi z ureditvijo dela preko polnega delovnega časa v
ZDR se je v dosedanjih razpravah izpostavilo mnenje, da bi
moral že zakon določati primere dela preko polnega delovnega časa, ko se lahko tako delo uvede ex lege. Ti predlogi
temeljijo na formalni ugotovitvi, da ustava in ZZD določata, da
mora zakon predpisati primere dela preko polnega delovnega
časa in na ugotovitvi, da so določbe o delu preko polnega
delovnega časa v samoupravnih splošnih aktih nepopolne,
pomanjkljive in da gre v bistvu za prenos zakonsko določenih
napotilnih primerov. Vendar je z obstoječo ureditvijo okvirnih
primerov zadoščeno ustavnim in zakonskim določbam, saj
ZDR z napotilno normo določa primere uvedbe dela preko
polnega delovnega časa, ki jih organizacija konkretizira v
skladu s specifičnostmi delovnega in tehnološkega procesa.
Taksativno in decidirano naštevanje primerov v zakonu ne bi
bilo v nobenem primeru popolno in celovito ter ne bi zajelo
vseh specifičnosti primerov, OZD pa ne bi mogla upoštevati
svojih specifičnosti in bi bila tako togo vezana zgolj na določila ZDR.
OZD in RO sindikata delavcev energetike ugotavljajo, da
obstajajo v izjemnih primerih znotraj določenih okvirnih
zakonskih primerov in znotraj konkretiziranih primerov v
samoupravnih splošnih aktih tudi potrebe, da bi delavci določen krajši čas delali preko polnega delovnega časa več kot 30
ur na mesec. Problemi pri uporabi časovnega limita se pojavljajo zlasti sredi sezone, v določenih konicah proizvodnje, v
primerih družbeno dogovorjenih potreb in takrat, ko delavcem, ki opravljajo delo preko polnega delovnega časa, ni
mogoče zagotoviti, da bi v drugem obdobju delali manj (npr.
vzdrževalci) in prerazporeditev delovnega časa ne pride v
poštev. Tako situacijo bi lahko razrešili tako, da bi zakonsko
določena časovna omejitev največ 30 ur mesečno na delavca
veljala kot poprečna časovna omejitev v določenem obdobju
enega leta.
V praksi OZD in v zvezi z razpravo ob sprejemanju zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov se
odpirajo tudi dileme in vprašanja v zvezi z zakonitim oz.
nezakonitim delom preko polnega delovnega časa. Gre v
bistvu za vprašanje razmejitve t. i. obveznega dela preko
polnega delovnega časa, ki se uvede v primerih iz samoupravnih splošnih aktov v skladu ZDR in ki je delavčeva delovna
obveznost ter poseben pogoj dela, od t. i. prostovoljnega dela
preko polnega delovnega časa, ki ni pokrito s primeri iz
samoupravnih splošnih aktov ter skladno z zakonom. Zakon o
davkih občanov namreč obdavčuje s posebno stopnjo republiškega davka osebni dohodek za delo preko polnega delovnega časa, opravljeno mimo določb ZDR. S tem zakonom o
davkih občanov v bistvu priznava oz. uvaja nezakonito »faktično nadurno delo« (delo nad 30 ur na mesec, delo izven
primeov določenih v zakonu in v skladu z zakonom v samoupravnih splošnih aktih), čeprav ga na določen način tudi
sankcionira s posebno stopnjo davka.
S tem v zvezi velja jasno opredeliti stališče, da davčni
predpisi ne morejo in ne smejo urejati primerov in pogojev
dela preko polnega delovnega časa mimo določb delovno
pravne zakonodaje in v nasprotju z ustavnimi določbami o
omejenem delovhem času kot zajamčeni pravici delavca.
V kolikor vzdrži ugotovitev, da se v OZD uvaja tudi delo
preko polnega delovnega časa mimo ZDR in v nasprotju z
samoupravnimi splošnimi akti (kar je sicer sankcionirano kot
prekršek) in da tako delo družbeno ni primerno, čeprav mnoporočevalec

gokrat temelji tudi na samoupravni določitvi delavcev, bi
kazalo zaostriti davčno politiko, z namenom, da se tudi s tem
prispeva k zmanjševanju obsega takega dela.
Sicer pa se tudi na splošno zastavlja vprašanje prostovoljnega dela nad 42 urno delovno obveznostjo delavcev. Predvsem se zastavlja vprašanje v zvezi s pobudami za oprostitev
plačila davkov in prispevkov od osebnega dohodka in
dohodka ustvarjenega z delom preko polnega delovnega časa
v okviru dodatno organiziranih del za solidarnostne namene
in tudi v primerih, ko se delavci v OZD samoupravno dogovorijo, da bodo omejeno dobo solidarnostno delali več kot 42 ur
na teden.
V praksi se tako delo pogosto pojavlja in povzroča številne
delovno pravne probleme zlasti pri vprašanju časovne omejitve takega dela, delavčeve delovne obveznosti, uresničevanja
pravic do letnega dopusta in drugih opravičenih odsotnosti
na tako dogovorjeni sodidarnostni dan in nenazadnje tudi
vprašanje plačila prispevkov in davkov od tako ustvarjenega
osebnega dohodka. Vsi ti problemi se pojavljajo kot posledica
dela preko polnega delovnega časa, ki se ne opravlja na
podlagi zakonske ureditve.
Ob tem pa ne bi smeli zanemariti realnosti in v kolikor bi se
izkazalo, da je tako delo zaradi dejanskih razmer in objektivnih okoliščin družbeno potrebno, bi morali oblikovati
ustrezno zakonsko podlago in kriterije za njegovo uvedbo v
OZD. V ta namen bi morali predvideti tako možnost v ZDR in v
zakonu o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje
posledic naravnih nesreč, pri čemer bi bilo delo zgolj za
solidarnostne namene tudi oproščeno prispevkov in davkov.
Delo prek polnega delovnega časa detaširanih delavcev
Posebej velja izpostaviti tudi problematiko v zvezi z delom
preko polnega delovnega časa detaširanih delavcev oz. pri
zagotavljanju prostega časa po vrnitvi v domovino.
Ta problematika je prišla do izraza v Skupščini SR Slovenije
ob obravnavi delegatske pobude za povečanje zakonsko
določenega limita s 30 ur na mesec na 60 ur na mesec v zvezi
z terenskimi deli montaže, ki se izvajajo tudi v tujini.
Za delavce OZD, ki izvajajo investicijska, proizvodna dela,
storitve in druga dela v tujini, zakon o varstvu državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini izrecno določa, da imajo
enake pravice, obveznosti in odgovornosti kot delavci v domovini.
Ob upoštevanju navedene ureditve zveznega zakona in ob
upoštevanju varstvenih določb ZDR, lahko ugotovimo, da ni
dopustno kršenje določb o delovnem času, četudi bi delavci v
interesu OZD sami želeli delati v tujini daljši delovni čas.
Prilagajanje delovnega časa času, ki velja v tuji državi, je
možno le ob uporabi instituta neenakomerne razporeditve
delovnega časa. To pomeni, da ni možno v državi, kjer delavci
prilagodijo svoj delovni čas daljšemu delovnemu času po
predpisih te države (več kot 42 ur na teden), upoštevati razlike
med trajanjem delovnega časa kot delo preko polnega delovnega časa. Edina možna rešitev tega vprašanja bi bila to, da bi
zakon o varstvu državljanov na začasnem delu v tujini kot
poseben predpis razrešil težave z drugačno ureditvijo delovnega časa detaširanih delavcev tisti čas, ki se prilagodi predpisom tuje države, kar pa je sporen predlog).
Drugačne narave je problem dela preko polnega delovnega
časa detaširanih delavcev. To delo se lahko uvede v primerih,
ki so skladno z zakonom, določeni v samoupravnih splošnih
aktih in tudi zanj velja omejitev 30 ur na mesec. Težave, ki
nastajajo v opravičenih primerih uvedbe dela preko polnega
delovnega časa detaširanih delavcev, je možno razrešiti s
predlagano določitvijo časovne omejitve tega dela kot
poprečne časovne omejitve v določenem obdobju. Rešitev v
tej smeri bi pomenila, da bi lahko delavci v navedenih primerih delali preko polnega delovnega časa več kot 30 ur
mesečno (seveda ob upoštevanju varstvenih določb), pri
čemer pa ne bi smeli preseči s tem delom določenega poprečnega limita v daljšem časovnem obdobju.
Ugotovitve in predlogi
V zvezi z analizirano problematiko ureditve dela preko polnega delovnega časa v ZDR je možno oblikovati naslednje
ugotovitve in predloge:
- v republiški zakonodaji predvideni restriktivni pristop v
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zvezi z urejanjem in časovnim omejevanjem tega dela je
ustrezen in v skladu s sprejetimi družbenimi usmeritvami tako
za delavce, ki delajo v domovini kot tudi za detaširane delavce,
- ureditev republiškega ZDR upošteva predvsem varstveni
element omejevanja prekomernega dela, saj bi širjenje možnosti dela preko polnega delovnega časa v zvezi s širitvijo
primerov in v zvezi z omilitvijo časovne omejitve dolgoročno
vplivalo na zdravstveno stanje delavcev, njihovo delovno
zmožnost in povečanje primerov invalidnosti, kar bi v globalu
pomenilo večje obremenitve celotnega združenega dela,
- ureditev dela preko polnega delovnega časa upošteva
tudi vidik zaposlovanja, saj sledi družbenim usmeritvam, ki
terjajo odpravo vseh oblik »dopolnilnega dela« oz. njihovo
omejevanje na najnujnejše primere.
- v ZDR kaže ohraniti urejanje primerov uvedbe dela preko
polnega delovnega časa z napotilnimi normami, v okviru
katerih OZD konkretizirajo primere ob upoštevanju specifičnosti delovnega in tehnološkega procesa. Možna je tudi rešitev, da zakon z neposredno uporabljivo normo opredeli nekatere primere dela preko polnega delovnega časa ter napotilno
normo prepusti samoupravni regulativi, da te primere dopolni,
- v primeru ocene, da je potrebno in družbeno primerno
dopustiti tudi nekatere oblike prostovoljnega, samoupravno
dogovorjenega dela preko polnega delovnega časa, bi moral
ZDR (ali drug predpis) dopustiti tako možnost (pravna podlaga) in določiti kriterije za uvedbo takega dela,
- v ZDR bi bilo potrebno v izogib nekaterim težavam pri
uporabi 30 urne omejitve dela preko polnega delovnega časa
v obdobju enega meseca določiti časovno omejitev tega dela
kot poprečno "omejitev v določenem obdobju.
- v okviru analiziranja določb zakona o varstvu državljanov
SFRJ na začasnem delu v tujini kaže preveriti določilo 15.
člena z vidika primernosti urejanja delovnega časa delavcev,
ki delajo v tujini in katerih delovni čas je prilagojen delćvno
pravnim predpisom tuje države.
Delo z največ eno tretjino polnega delovnega časa še v
eni OZD
Ob težnjah po omejevanju delovnega časa in izrecnih
določbah, da delovni čas delavcev ne sme biti daljši od 42 ur
na teden, je možnost sklepanja delovnega razmerja s krajšim
delovnim časom poleg delovnega razmerja s polnim delovnim
časom, vprašljiva. ZZD prepušča ureditev pogojev in načinov,
pod katerimi lahko delavec opravlja to delo, republiškim zakonom, za katere je značilno, da ga urejajo na selektiven način .
(Določanje primerov, pogojev, časovna omejitev).
Glede ureditve delovnega razmerja v drugi OZD do največ
ene tretjine polnega delovnega časa obstajajo mnenja, da je
potrebno v skladu z družbenimi usmeritvami glede odprave in
omejevanja vseh oblik dopolnilnega dela črtati to možnost iz
ZDR. Vendar praksa nekaterih organizacij opozarja, da še
vedno obstajajo potrebe, da se kontinuiteta in uspešnost
delovnega procesa zagotovi tudi na tak način. Zato bi kazalo v
ZDR še vedno zadržati to zakonsko možnost in dosedanji
selektiven način, seveda če bo s spremembami in dopolnitvami ZZD še vedno dana pravna podlaga oz. pooblastilna
norma republiškim zakonom.
Možne bi bile tudi dodatne zaostritve možnosti za sklenitev
takega delovnega razmerja predvsem v smeri, da bi ga
časovno limitirali do največ ene petine polnega delovnega
časa in da bi delavcu prenehalo delovno razmerje s pretekom
roka za objavo del in nalog, če organizacija v roku, ki ga
predpisuje zakon, ne opravi objave.
Še vedno je odprt problem v zvezi z obdavčevanjem prejemkov iz takega delovnega razmerja.
Zaradi ureditve v zakonu o davkih občanov, se od osebnega
dohodka za tako delo ne plačujejo prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, osebni dohodek iz obravnavanega
delovnega razmerja pa se zaradi tega ne všteva v pokojninsko
osnovo. V tem primeru gre za očitno zakonsko neskladje. V
kolikor ostane v ZDR ureditev, po kateri delavec lahko sklene
delovno razmerje tudi v drugi OZD do največ ene tretjine
delovnega časa, na podlagi katerega pridobiva tudi osebni
dohodek, bi bilo logično, da se od tega osebnega dohodka
obračunavajo in plačujejo vsi prispevki, ki se sicer plačujejo iz

osebnega dohodka, doseženega z delom v delovnem razmerju s polnim delovnim časom kar bi posledično omogočilo
tudi vštevnost teh prejemkov v pokojninsko osnovo.
c) Letni dopust, odmori, počitki
Letni dopust
Ustava SFRJ zagotavlja delavcem pravico do plačanega
letnega dopusta, ki traja najmanj 18 delovnih dni. Po ZZD
imajo delavci pravico in dolžnost, da zagotovijo pravico do
letnega dopusta. ZDR ureja letni dopust, njegovo trajanje,
pogoje za pridobitev pravice do letnega dopusta, način izrabe
in osnove za določanje trajanja letnega dopusta.
Glede določanja letnega dopusta in načina njegove izrabe
velja poudariti, da se letni dopust določa v delovnih dnevih.
Ne glede na to, ali je v OZD uveden petdnevni ali šestdnevni
delovni teden, se štejejo glede na določbo četrtega odstavka
63. člena ZDR vsi dnevi, razen nedelje, kot delovni dnevi.
Torej je potrebno pri določanju trajanja in izrabi dopusta oz.
pri določitvi števila delovnih dni za dopust vštevati tudi proste
sobote.
Ta določba se v praksi interpretira tako, da dneve dopusta v
nekaterih OZD preračunavajo v delovne ure, upoštevaje
šestdnevni delovni teden po 7 ur dnevno. Ker pa je delovni čas
drugače razporejen, se ob taki praksi pojavlja problem
manjka oz. viška ur oz. preveč ali premalo ur izrabljenega
letnega dopusta.
V zvezi s tem velja jasno zapisati stališče, da se dopust
določa po delovnih dnevih in da od delavca ni mogoče zahtevati, da nadoknadi manjko ur, ki nastane zaradi napačnega
evidentiranja dni oz. ur letnega dopusta in da se sobota šteje
kot delovni dan in s tem kot dan dopusta.
Za odmero nadomestila osebnega dohodka za čas letnega
dopusta je najprimerneje, da se obračunava in izplačuje po
dejanski delovni obveznosti (toliko ur na dan, kolikor bi delavec sicer delal). Res je, da napačno razumevanje navedene
določbe povzroča tudi njena lokacija v okviru urejanja delovnega časa. Zaradi tega bi jo kazalo vnesti med določbe o
odmorih, počitkih in dopustih ter tako njeno uporabo omejiti
na določanje letnega dopusta in druge plačane oz. neplačane
odsotnosti z dela.
Obstajajo tudi predlogi, da je potrebno v ZDR vprašanje
vštevanja sobot urediti ustrezneje, če ni boljše ureditve pa
določbo o soboti kot delovnem dnevu celo črtati iz zakona.
Črtanje navedene določbe bi pomenilo, da bi morali v zakonu
spreminjati spodnje in zgornje limite dopusta v odvisnosti od
trajanja delovnega tedna, saj bi sicer z nevštevanjem sobote
kot delovnega dneva bistveno razširili pravico do letnega
dopusta.
Po nekaterih pobudah za spremembo in dopolnitev ZDR, ki
so bile dane v Skupščini SR Slovenije, naj bi zakon dopolnili
tako, da bi se tudi nočno delo štelo kot poseben pogoj dela in
bi imel tako delavec, ki dela v nočni izmeni, pravico do 45 dni
letnega dopusta. Pravica do povečanega dopusta do največ
pet dni pa naj bi šla tudi delavcu, ki ima 30 in več let
pokojninske oz. zavarovalne dobe.
Ob teh pobudah, ki gredo v smeri širitve pravice, velja
poudariti, da je letni dopust limitiran z najmanj 18 do največ
30 delovnimi dnevi. Za delavce, ki delajo na delih in nalogah v
posebnih delovnih pogojih, lahko OZD v samoupravnem
splošnem aktu v skladu z zakonsko ureditvijo določi tudi
daljši redni letni dopust od 45 delovnih dni. Glede na to, da je
nočno delo sicer poseben pogoj dela, ki izhaja iz specifičnosti
razporeditve delovnega časa, ne predstavlja pa dela, ki bi ga
bilo možno primerjati z delom v ZDR naštetih primerih dela pri
ionizirajočih sevanjih, delo posadke letala, trgovskih ladij,
delo pod zemljo, pod vodo, v bolnicah za duševne bolezni, v
tujih deželah s hudimi podnebnimi razmerami in dela, kjer je
predviden skrajšan delovni čas zaradi posebnih delovnih
pogojev, pobuda, ki gre v smeri širitve pravic ni sprejemljiva.
Prav tako tudi ni sprejemljiva pobuda, po kateri naj bi šel
povečan letni dopust za največ 5 dni (35 dni) avtomatično
tistim delavcem, ki dopolnimjo 30 let zavarovalne dobe. Povečan dopust je v zakonu predviden za delavce glede na njihove
posebne osebne okoliščine (starost nad 50 let, telesna okvara
na 60% status invalida II. kategorije in varovanje in nega
telesno ali duševno prizadete osebe). Samo te osebne okolišporočevaSec
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čine so lahko podlaga za povečanje dopusta nad 30 dni,
dopolnjena zavarovalna (delovna) doba pa je na izmed osnov
in meril za določanje dolžine letnega dopusta, ki je ne kaže
uvrščati pod take osebne okoliščine.
Hkrati ob tem je potrebno poudariti, da so bile vsebinsko
enake pobude že prisotne ob noveli ZDR leta 1982, vendar so
jih tedaj delegati Skupščine SR Slovenije opredelili kot širitev
pravic, ki v zaostreni gospodarski situaciji in glede na stabilizacijska prizadevanja ni primerno.
Ob obravnavi in analiziranju vprašanj in problematike, ki je
v okviru ZDR povezana s področjem urejanja letnih dopustov,
je potrebno obdelati tudi nekatere predloge glede zakonskih
možnosti izkoriščanja enega prostega dne v lastnem interesu
delavca v primerih praznovanja nekaterih praznikov (občinski, krajevni praznik, cerkveni praznik), ki niso po zakonu
določeni kot dnevi, ko se ne dela.
V primeru ocene, da obstoječa zakonska ureditv ne daje
dovolj možnosti za zagotovitev prostega dne zgolj v interesu
delavca (v okviru planirane razporeditve delovnega časa ali
izrabe letnega dopusta), sta možni dve rešitvi in sicer tako:
- da bi z napotilno normo v zakonu odprli neposredno možnost, da bi delavci v samoupravnem splošnem aktu določili
primere in pogoje, ko ima posamezen delavec pravico izrabiti
dan dopusta po lastni izbiri, ali
- da bi v zakonu s kogentno normo v določenih primerih dali
to možnost oz. pravico delavcem; podobno rešitev vsebuje
ZDR SR Hrvaške, po kateri ima delavec pravico izrabiti en dan
dopusta tisti dan, ki ga sam. določi, pri čemer mora v določenem roku obvezno obvestiti OZD.
Odmori, počitki
V okviru obravnave tega področja, je potrebno opozoriti na
določbo ZDR, po kateri je možno dnevni in tedenski počitek
prerazporediti v TOZD ustrezno posebnostim delovnega procesa in organizacije dela, vendar morajo biti dnevni (najmanj
12 ur med dvema zaporednima dnevoma) in tedenski počitki
(24 ur) zagotovljeni delavcem v obsegu, ki ga določa zakon.
Glede na možnost široke uporabe slednje določbe, se zastavlja vprašanje ustreznosti take ureditve. Možnost in v določenih primerih tudi obveznost neenakomerne razporeditve
delovnega časa ima lahko za posledico tudi zagotavljanje
pravice do počitka na neenakomeren način. V večini drugih
republik je v zakonih določena za te primere obveznost zagotovitve poprečnega dnevnega oz. tedenskega počitka v
obdobju najdalj 30 dni. Ker je ustrezno zagotavljanje dnevnega in tedenskega počitka bistvenega pomena za delavčevo
psihofizično kondicijo in njegovo zmožnost za delo, bi tudi v
ZDR kazalo omejiti prerazporejanje dnevnih in tedenskih
počitkov z določitvijo obdobja, v katerem je potrebno delavcu
v poprečju zagotoviti obseg počitka, ki mu ga zagotavlja
zakon.
5. OSEBNI DOHODKI
ZDR sooblikuje z ustavo, ZZD in zakonom o razširjeni reprodukciji in minulem delu (Uradni list SFRJ, št. 21/82) pravico do
osebnega dohodka. Pravica delavcev do udeležbe pri delitvi
sredstev za osebne dohodke izhaja iz delavčeve ustavne pravice dela z družbenimi sredstvi, da bi zadovoljevali svoje
osebne in družbene potrebe in da svobodno in enakopravno z
drugimi delavci v združenem delu odločajo o svojem delu in o
pogojih in rezultatih svojega dela.
Ob upoštevanju ureditve delitve sredstev za osebne
dohodke v zveznih zakonih in razdelavi tega področja v družbenem dogovoru o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v
SFRJ, družbenem dogovoru o skupnih osnovah in merilih za
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi
dohodka v SR Sloveniji, katerih sestavni del so tudi določbe o
skupnih izhodiščih za delitev sredstev za osebne dohodke, ter
urejanje tega področja v samoupravnih sporazumih dejavnosti, lahko ugotovimo, da republiškemu ZDR ostaja le malo
manevrskega prostora. Zato bi kazalo ob dograjevanju ZDR
na področju urejanja osebnih dohodkov:
-v zakonu obdržati le temeljne določbe o osebnem dohodku
delavca in nadomestilih osebnega dohodka v primeru različnih odsotnosti in

- skladno z opredelitvami resolucije o temeljih zakonodajne
politike republike in drugimi aktualnimi družbenimi dokumenti o razvoju pravnega sistema odpraviti nepotrebno
ponavljanje in parafraziranje določb, ki so že vsebovane v
drugih zakonih.
6. izobraževanje delavcev in povezovanje
izobraževanja in dela
a) Izobraževanje delavcev
Za ureditev pravice in obveznosti do izobraževanja delavcev
v združenem delu-je v naši republiki značilno, da tudi o
izobraževanju delavcev govori že zakon o usmerjenem izobraževanju, ki je zasnovan na načelu permanentnosti izobraževanja in načelu enotnosti sistema usmerjenega izobraževanja.
To ima za posledico, da mora biti v ta sistem vključeno tudi
izobraževanje odraslih in v tem kontekstu tudi izobraževanje
delavcev.
Dokaj podrobne določbe zakona o usmerjenem izobraževanju, ki se nanašajo tudi na obveznosti OZD v zvezi z izobraževanjem ob delu in iz dela, so v letu 1982 narekovale tudi
novelizacijo določb ZDR, ki se nanašajo na to področje. V
ZDR je tako kot v ZZD poudarjeno, da je stalno izobraževanje
in usposabljanje delavcev ne le njihova pravica, temveč tudi
dolžnost, načini izobraževanja pa so usklajeni s terminologijo
zakona o usmerjenem izobraževanju. Ohranjena oz. glede na
zakon o usmerjenem izobraževanju ponovljena je rešitev, da
delavci sami v samoupravnih splošnih aktih določijo vrste,
oblike in načine izobraževanja, primeroma so določeni nekateri pogoji, ki naj bi vplivali tako na izbiro delavcev, ki se bodo
izobraževali, kot tudi na določitev in obseg njihovih pravic,
obveznosti in odgovornosti v času izobraževanja. Določba o
podrobnejši ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev v TOZD in delavca, ki se izobražuje v
pogodbi o napotitvi v izobraževanje, je le ponavljanje ureditve
v zakonu o usmerjenem izobraževanju.
Ob tem pa obstajajo stališča, da bi bilo potrebno z republiško zakonodajo stimulirati delavce za izobraževanje ob delu
in iz dela, kar bi bilo možno tudi z okvirno zakonsko opredelitvijo minimalnega obsega pravic teh delavcev v času izobraževanja. Na tak način naj bi poleg drugih rešitev (zoževanje
priznavanja z delom pridobljenih delovnih zmožnosti) dosegli
boljšo kvaliteto zaposlenosti v OZD in zagotovili tudi produktivno zaposlenost.
Kot kažejo izsledki raziskav in pregledov samoupravnih
splošnih aktov na tem področju, se po vsebini samoupravno
urejanje izobraževanja delavcev izboljšuje. Opozoriti velja, da
so pomanjkljivo razdelana zlasti merila za izbiro delavcev, ki
naj bi se izobraževali, kar vodi v arbitriranje pristojnih samoupravnih organov in ne zagotavlja enakopravnosti delavcev.
Rešitev naj bi zagotovili z zakonsko določbo, ki bi izrecno
zavezala delavce OZD; da poleg kriterijev oz. pogojev za
izbiro delavcev opredelijo tudi merila, ki bodo zagotovila
pravično izbiro med več zainteresiranimi kandidati, ki več ali
manj enako izpolnjujejo pogoje za izobraževanje.
Ureditev v samoupravnih splošnih aktih očitno kaže tudi
tendenco, da izobraževanje ni mogoče usmerjati izolirano le
glede na potrebe TOZD, temveč je potrebno upoštevati tudi
potrebe DO, SOZD oz. celotnega združenega dela. Na nivoju
DO se pogosto ureja celotna politika izobraževanja in ne le
skupne osnove in merila, pri čemer se ponovno srečujemo z
vprašanjem zakonske možnosti oz. potreb združenega dela
po enotnem urejanju posameznih področij delovnega prava
na nivoju DO oz. SOZD, kar je potrebno urediti v zveznem
zakonu.
Pogodbo o podrobnejši določitvi pravic, obveznosti in
odgovornosti delavca, ki se izobražuje, predpisuje ZDR in
zakon o usmerjenem izobraževanju. Zato se predlogi, da naj
se opusti vzpostavljanje pogodbenih razmerij, ki otežujejo
oz. onemogočajo uveljavitev disciplinske odgovornosti
delavca, ki se ne drži prevzetih obveznosti (izobraževanje pravica in dolžnost), nanašajo tako na ZDR kot tudi zakon o
usmerjenem izobraževanju. Dovolj bi bilo, da se pravice in
obveznosti podrobneje v skladu s samoupravno regulativo
opredelijo v sklepu pristojnega organa.
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b.) Medsebojna razmerja delavcev in
udeležencev usmerjenega izobraževanja
ZDR je v letu 1982 uredil tudi nov institut, to je vzpostavitev
medsebojnega razmerja udeležencev usmerjenega izobraževanja in delavcev v OZD. Temeljno izhodišče zakonodajalca je
bilo, da se posebej poudari nova razširjena izobraževalna
funkcija združenega dela.
Čeprav je samoupravna ureditev na podlagi navedene
določbe ZDR obvezna, je bilo v dosedanjih obravnavah tega
instituta ocenjeno, da so to obveznost izpolnili le v nekaterih
TOZD v kolikor je to področje samoupravno urejeno, gre v
veliki meri le za prevzem zakonske ureditve, ki ni neposredno
uporabljiva. Iz izpostavljenih vprašanj, ki se v samoupravni
praksi pojavljajo in različnosti razumevanj je očitno, da
zakonska določba ni dorečena in jasna.
Zaradi nerazjašnjenih pojmov in dilem, ki se v posledici
odražajo v samoupravni neurejenosti tega instituta in dejstva,
da v praksi ni zaživel, so prisotni predlogi, naj se določba iz
zakona črta. Status udeležencev usmerjenega izobraževanja
naj v celoti urejajo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja
in ne delovno pravna zakonodaja.
Res je že po veljavni ureditvi določanje pravic in obveznosti,
ki izhajajo iz vzgojno izobraževalnih programov predmet
zakona o usmerjenem izobraževanju, vendar je v delovno
pravni zakonodaji potrebno zagotoviti ureditev njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti, ko sicer že v času šolanja
vstopajo v združeno delo izven obveznosti, ki jih neposredno
določa vzgojno izobraževalni program.
Določba 114. člena ZDR naj bi se torej dogradila tako, da bo
vspostavitev medsebojnega razmerja udeležencev usmerjenega izobraževanja medsebojnega razmerja udeležencev
usmerjenega izobraževanja in delavcev TOZD podlaga za
opravljanje določenih del oz. nalog oz. drugih obveznosti
mladih v združenem delu. Pri tem mora biti jasno opredeljeno,
da urejanje obveznosti in pravic udeležencev usmerjenega
izobraževanja, ki v skladu z vzgojno izobraževalnimi programi
opravljajo delo v določeni OZD, ni predmet delovne zakonodaje. Le-ta naj predvidi ureditev medsebojnega razmerja udeležencev usmejenega izobraževanja in delavcev OZD s tem,
da se natančno (zakonsko ali samoupravno) opredelijo predvsem izbira in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti v
času opravljanja dela in drugih obveznosti v OZD. Morebitna
taka ureditev naj bi praviloma veljala tudi za udeležence
usmerjenega izobraževanja, ki vspostavljajo razmerje z OZD
preko Študentskih servisov, predvsem v tistih primerh, ko
opravljajo taka dela in naloge, kj so v povezavi z njihovim
izobraževanjem.
7. VARSTVO PRI DELU
a) Splošno varstvo pri delu
Urejanje varstva pri delu v delovno pravni zakonodaji
zajema splošno varstvo in posebno varstvo določenih kategorij delavcev (mladine, žensk in invalidnih oseb). V okviru
urejanja splošnega varstva pri delu tako zvezni zakon kot tudi
ZDR realizirata ustavno pravico vsakega delavca do takih
pogojev za delo, ki mu zagotavljajo telesno in moralno integriteto in varnost.
Opozoriti je potrebno, da je ob noveli zakona o varstvu pri
delu v letu 1986 ta zakon v cilju celovitega urejanja tega
področja prevzel nekatere določbe, ki so bile doslej vklučene
v ZDR.
Vsebina teh določb je sedaj predmet zakona o varstvu pri
delu z izjemo obveznosti delavcev, da opravijo predpisani
zdravstveni pregled, kar je vsebovano v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu.
Z ureditvijo zakona o varstvu pri delu ostajajo torej na
področju urejanja splošnega varstva pri delu v ZDR le tri
določbe. Zato prevladuje stališče, da posebna točka v ZDR o
splošnem varstvu pri delu ni več potrebna, saj se lahko
veljavne določbe vključijo v druga ustrezna poglavja (razporejanje delavcev, delovni čas).
Posebej bi bilo potrebno zakonsko poudariti obveznosti
delavca, da opravi zdravstveni pregled v primerih, ko je
podana domneva, da bi zaradi njegovega zdravstvenega stanja opravljanje določenih del oz. nalog lahko nevarno vplivalo
na njega samega ali njegovo okolico oz. preprečevalo norma-

len potek delovnega procesa. Za kršenje te obveznosti bi
moral delavec tudi disciplinsko odgovarjati. Sicer bi bilo
mogoče prepoved dela delavca zaradi njegovega zdravstvenega stanja, vinjenosti ali zasvojenosti z mamili realizirati v
okviru predlogov o uvedbi varstvenega suspenza.
Ob analiziranju zakonske ureditve varstva pri delu je opozoriti tudi na predlagano dograditev določbe ZZD, ki ureja
splošno varstvo pri delu. Omenjena novost predvideva enotno
predpisovanje varstvenih ukrepov, ki so v interesu celotne
države in tehničnih normativov s strani zveznega upravnega
organa. Le-ta naj bi v interesu celotne države in mednarodne
skupnosti predpisoval tudi ukrepe za ohranitev, izboljšanje in
varstvo človekovega okolja, ki bodo predpisani z zveznim
zakonom. Taka rešitev je sier glede na veljavno ustavno razmejitev pristojnosti med federacijo in federalnimi enotami
sporna, vendar jo očitno narekujejo praktični razlogi.
b) Posebno varstvo delavcev
Temeljna načela za posebno varstvo mladine, žensk in
invalidnih oseb so že ustavno določena. Gre namreč za
posebne kategorije delavcev, ki jim je potrebno v skladu s
sprejetimi mednarodnimi konvencijami glede na njihove psihofizične sposobnosti, ter pri ženskah posebej glede na njihovo biološko reproduktivno funkcijo, zagotoviti dodatno oz.
posebno varstvo pri delu.
Varstvo mladine
Pri ugotavljanju ustreznosti republiške zakonske ureditve
niso bili izpostavljeni problemi v zvezi z zagotavljanjem
posebnega varstva mladine.
Iz opravljenih raziskav Inštituta za delo pa je bilo moč
povzeti, da so samoupravne ureditve tega področja, zlasti
glede opredelitve del oz. nalog, ki jih sploh ni. Ker so mladini
nevarna in škodljiva dela oz. naloge često podobna, ne glede
na to, v kateri panogi jih delavci opravljajo, iz navedene
raziskave izhaja tudi predlog o primernosti enotnega razreševanja eventuelno z izvršilnim predpisom.
Varstvo invalidnih oseb
Ob veljavni zakonski ureditvi je bilo v dosedanjih obravnavah ugotovljeno:
- da se ne glede na jasne zakonske določbe posebne
pravice delovnih invalidov ter drugih invalidnih oseb v samoupravni praksi ne izvajajo v željenem obsegu in kvaliteti.
- da samoupravno niso urejene pravice delavcev s spremenjeno delovno zmožnostjo in neposredno nevarnostjo za
nastanek invalidnosti, zlasti pravica do nadomestila zaradi
manjšega osebnega dohodka na drugem delu. Glede na to so
bila izražena mnenja, da bi kazalo to obveznost zakonsko
določiti, pri čemer pa je ustreznejše mesto za tako ureditev
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki že ureja
njihovo pravico do prerazporeditve na druga dela oz. naloge,
- da bi bilo potrebno zakonsko dikcijo glede zagotavljanja
možnosti za zaposlovanje invalidnih oseb ter njihove prednostne pravice pri zaposlitvi spremeniti tako, da bo iz nje
jasno razvidno, ali se nanaša tudi na nezaposlene delovne
invalide.
Varstvo starejših delavcev
ZDR posebnega varstva starejših delavcev (razen v določbi
o pravici do daljšega dopusta) ne ureja. Ob obravnavi tega
vprašanja, je potrebno opozoriti na usmeritve družbenih
dogovorov o kadrovski politiki, po katerih naj bi starejšim
delavcem glede na starost in delovno dobo, zagotovili socialno varstvo s tem, da obdržijo svoj prejšnji osebni dohodek v
primerih, če so razporejeni na manj zahtevna dela oz. naloge,
kar ne morejo več uspešno opravljati svojih del oz. nalog.
Usmeritve o posebnem varstvu starejših delavcev je
potrebno obravnavati upoštevaje stališča in odločitve Ustavnih sodišč kot tudi kasnejše zvezne zakonske rešitve (zakon o
razširjeni reprodukciji in minulem delu) ter usmeritve v republiki, vsebovane v družbenem dogovoru o skupnih osnovah in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in
delitvi dohodka v SR Sloveniji, ki gredo v smeri priznavanja
oz. zagotavljanja dela osebnega dohodka na podlagi prispevka iz minulega dela delavcem, ki jim je opešala zmožnost
poročevalec
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za delo. Samo dejstvo izpolnjevanja pogoja določene starosti
ali delovne dobe še ne opravičuje teh delavcev do opisanega
posebnega varstva.
Obveznost samoupravne ureditve pravic v zvezi z osebnim
dohodkom v teh primerih je že predvidena v zvezni zakonodaji in sprejetih družbenih usmeritvah in je ni potrebno
ponavljati v republiški delovno pravni zakonodaji.
Varstvo delavk
V naši republiki sprejeto večinsko stališče, da naj bi delavke
ne uživale posebnega varstva glede na spol, temveč le glede
na njihove zdravstvene in psihofizične sposobnosti ter funkcijo materinstva. Tem stališčem sledi tudi republiška zakonska ureditev.
Prepoved opravljanja težkih del
ZDR izrecno nalaga samoupravni regulativi, da opredeli
težka fizična dela in dela, ki lahko škodljivo in s povečano
nevarnostjo vplivajo na zdravje delavke in ki jih delavke ne
smejo opravljati glede na svoje psihofizične sposobnosti oz.
zaradi varstva materinstva, še zlasti med nosečnostjo. Izrecno
tudi določa, da poseben predpis določi tista dela oz. naloge,
ki so prepovedana za nosečnice. Dejstvo je, da takega posebnega predpisa ni. V praksi se za nosečnice še vedno uporablja
Uredba o delih, na katera ni mogoče razporediti žensk iz 1976.
leta, ki je bila kot izvršilni predpis sprejeta na podlagi takrat
veljavne zakonodaje. Tudi na tem področju bi kazalo iskati
rešitev v posebnem izvršilnem predpisu, ki bi opredelil dela
oz. naloge, ki jih delavke glede na funkcijo materinstva in
posebej nosečnice ne smejo opravljati.
Prepoved nočnega dela žensk
Dejansko stanje na področju nočnega dela žensk, ki se
opravlja na podlagi soglasij Republiškega komiteja za delo,
kaže na to, da nočnega dela v teh dejavnostih ne bo mogoče
vsaj še nekaj let odpraviti ali bistveno omejiti. Medtem ko je bil
v sedemdesetih letih očiten padec tega dela (15,64% leta 1970
na 4,28% leta 1980), je v osemdesetih letih zaznano ponovno
naraščanje obsega (4,28% leta 1980 na 6,89% leta 1985)5
Vzroke za naraščanje oz. stagnacijo upadanja je iskati predvsem v zaostreni gospodarski situaciji ter deloma v t.i. feminizaciji in s tem povezanim slabšim vrednotenjem določenih del
oz. nalog. Tudi stalna prizadevanja za boljšo izkoriščenost
strojnih kapacitet in podaljševanja obratovalnega časa posledično odražajo potrebe po nočnem delu žensk.
V taki situaciji je sedaj uveljavljeni postopek izdaje soglasij
za uvedbo nočnega dela nesmotrn in neracionalen ter predstavlja dolgotrajno administrativno opravilo. Ta postopek bi
bilo primerno racionalizirati tako, da poprejšnja mnenja
Gospodarske zbornice Slovenije, sindikata in organa inšpekcije, dela ne bi bila potrebna v vsakem konkretnem primeru.
Pač pa bi morali vsi ti družbeni dejavniki skupno določiti
kriterije za izdajo pozitivnih mnenj, razloge, ki opravičujejo
nočno delo žensk, ter pogoje, ki jih morajo zagotoviti delavci
v zvezi z opravljanjem dela ponoči. Izpolnjevanje le teh naj bi
upošteval Republiški komite za delo ob izdaji soglasij za
nočno delo žensk v posameznih primerih.
Tudi pogoj za izdajo soglasja, kot je priprava programa
postopnega zmanjševanja in odpravljanja nočnega dela
žensk v posamezni OZD je zakonsko predpisan le v naši
republiki in glede na obstoječe dejansko stanje ni več smiseln.
Sicer pa je v zvezi z nočnim delom delavk glede na sedanjo
stopnjo družbenoekonomskega razvoja naše države možno
ugotoviti, da sedanja konvencija št. 89 o nočnem delu žensk
zaposlenih v industriji, ne ustreza več tem razmeram. Zato je
potrebno podpreti mednarodna, kot tudi prizadevanja naše
države za revizijo omenjene konvencije v smislu zagotavljanja
boljših delovnih in življenskih pogojev vseh delavcev, ki
delajo ponoči.
Varstvo materinstva
Posebno obravnavo v okviru varstva materinstva je
potrebno posvetiti tematiki oziroma področju, ki zajema pravico do porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo
otroka, odsotnosti z dela ter dela s krajšim oziroma skrajšanim delovnim časom delavcev zaradi nega in varstva otrok.
Ob ugotovitvah posebne raziskovalne naloge, je na tem mestu
ooročevalec

opozoriti na problematiko ter strokovna stališča, ki so se v
zvezi s tem področjem pojavljala v dosedanjih obravnavah.
Ob noveli ZDR v letu 1986 so bili podani nekateri predlogi
za fleksibilnejšo izrabo dopusta za nego in varstvo otroka
zlasti možnist prekinitve dopusta za nego in varstvo otroka
(260 dni), vrnitev na delo, prenos in izraba neizkoriščenega
dopusta do tretjega leta otrokove starosti in možnost prenosa
pravice do dopusta za nego in varstvo otroka na drugo upravičenko, ki bi poleg svojega negovala in varovala tudi otroka
upravičenke.
V razpravah na RK SZDL je bilo ugotovljeno, da se opisane
pravice oz. možnosti lahko uredijo le z ZDR, ker gre za pravice
iz delovnega razmerja, ki bistveno vplivajo na organizacijo
dela in planiranje fonda delovnega časa v TOZD. Pri izvajanju
takih oblik bi se poleg vsebinskih vprašanj, ki se nanašajo na
zagotavljanje osnovnega namene porodniškega dopusta,
odprla tudi številna delovno pravna vprašanja, ter vprašanja
nadomestila osebnega dohodka ob prenosu v drugo dobo ali
na drugo upravičenko.
Zato tudi v dosedanjih obravnavah niso bili podprti predlogi
o navedenih fleksibilnih oblikah izrabe dopusta za nego in
varstvo otroka, vse dokler ne bo opravljena analiza o možnih
posledicah teh oblik. Iz opravljene analize pa izhaja, da veliko
število OZD ne podpira takih oblik izrabe dopusta za nego in
varstvo otroka.
Ob novelizaciji zakona bi morali upoštevati predvsem:
- da bi bilo potrebno večino pravic v zvezi s porodniškim
dopustom, dopustom za nego in varstvo otroka in drugimi
odsotnostmi ter pravco do krajšega delovnega časa zakonsko
urediti. Položaj otrok naj bi bil v okviru republike čim bolj
izenačen, zato bi bilo potrebno zagotoviti, da bodo delavci in
delavke enakopravni pri uveljavljanju različnih pravic v korist
otroka in ne odvisni od samoupravne ureditve v posamezni
OZD,
- da obsega pravica do porodnišega dopusta in dopusta za
nego in varstvo otroka dve temeljni pravici: pravico do
začasne odsotnosti z dela in pravico do nadomestila osebnega dohodka. Pravico do začasne odsotnosti z dela lahko
urejajo v skladu z ustavno ureditvijo in ZZD zakoni o delovnih
razmerjih in samoupravni splošni akti TOZD,
- da je samo ZDR prenesel del ureditve pravice do odsotnosti z dela zaradi nege in varstva na samoupravne splošne
akte Skupnosti za otroško varstvo. Načelno vprašanje je, v
kakšnem obsegu lahko akti, ki jih sprejemajo organi skupnosti otroškega varstva, urejajo obseg in uresničevanje pravic in
obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja in ki jih lahko
ureja le zakon in TOZD s svojimi samoupravnimi splošnimi
akti,
- da ZDR govori o skupnosti otroškega varstva, te pa so
občinske in republiške. Glede na sedanje besedilo bi lahko
tudi občinske skupnosti s samoupravnimi splošnimi akti urejale pravice in obveznosti v zvezi z izvajanjem dopusta za
nego in varstvo otroka, kar ni primerno in tudi ni uveljavljeno
v praksi,
- da naj se pravica do daljšega dopusta za nego in varstvo
težje telesno ali duševno prizadetega otroka in pravica do
dela s krajšim delovnim časom do 3. leta otrokove starosti
ugotavlja na podlagi posebnega akta - pravilnika, ki bo določal vrste prizadetosti in bolezni, ki opravičujejo posebne pravice,
- da naj se od fleksibilnih oblik, ki jih poznajo ZDR drugih
republik (možnost odsotnosti do 3 leta po zakonu ali po SSA
in delo s polovičnim delovnim časom ao 5 leta) uvede možnost popolne odsotnosti z dela do 3 leta otrokove starosti, če
je to potrebno zaradi zdravstvenega stanja otroka in
- da je 75. člen ZDR treba formulirati tako, da bo nedvomno določeno, ali gre za pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi koristi otroka po zakonu samem, ali pa je
pogoj za uveljavljanje te pravice ureditev v SSA. V zakonu naj
bo določena starostna meja otroka, do katere se lahko koristi
to pravico.
8. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DELAVCEV
a) Urejanje disciplinske odgovornosti delavcev
Glede na ustavno izhodišče o pristojnosti zvezne zakonodaje, da ureja temeljne pravice delavcev, ureja ZZD področje
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delavčeve odgovornosti za izpolnjevanje delovnih obveznosti
in delovno disciplino v materialnem kot v procesnem pogledu
dokaj obširno in podrobno, tako da zožuje možnosti republiške zakonodaje.
b) Uveljavljanje disciplinske odgovornosti
delavcev
Nekatera splošna vprašanja
Pravni temelj disciplinske odgovornosti delavcev je ZZD,
ZDR in samoupravni splošni akti. Pri tem niso upoštevani
drugi predpisi, ki določene kršitve delovnih obveznosti posebej določajo (sistemski zakon o državni upravi, zakon o zdravstvenem varstvu), kar je v zakonu potrebno dopolniti.
Glede na veljavno zvezno in republiško ureditev uresničevanja posamičnih pravic, obveznosti in odgovornosti v delovnih
enotah je očitno, da potrebe po hitrem in učinkovitem reagiranju in sankcioniranju nedela in nediscipline, narekujejo predloge, da se tudi disciplinska odgovornost delavcev lahko
ugotavlja in uveljavlja v okviru delovnih enot. Tem predlogom
so sledili tudi predlogi za dograditev ZZD in sicer v smislu
ureditve možnosti oblikovanja disciplinskega senata oz.
skupne disciplinske komisije za posamezne dele TOZD, ki
poslujejo izven sedeža. Skupna disciplinska komisija je predvidena za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delovnih
enot več TOZD, ki so statusno povezane v DO, medtem ko
predlogi naše republike, da se načelno to omogoči tudi v
okviru SOZD, dosedaj niso upoštevani.
Ob tem je posebej izpostavljena problematika na gradbiščih
v tujini. Za te primere zakon o varstvu državljanov SFRJ na
začasnem delu v tujini že omogoča oblikovanje disciplinskih
senatov. Vendar obstajajo predlogi, da se omogoči oblikovanje disciplinskih senatov za vse delovne enote OZD, ki delajo
na skupnem gradbišču, torej tudi OZD, ki med seboj statusno
niso povezane. Pri morebitni taki rešitvi se odpirajo predvsem
teoretična in praktična vprašanja enotnega samoupravnega
urejanja tega področja, saj bi le tako lahko v celoti dosegli
zastavljeni cilj poenotenja disciplinske politike (skupen akt o
disciplinski odgovornosti za vse OZD),
Začetek in nadaljevanje disciplinskega postopka
ZDR je s svojo ureditvijo upravičencev za začetek disciplinskega postopka prekoračil okvire zveznega zakona s tem, da
je določil, da lahko zahtevo poda tudi zbor delovne enote oz.
drug organ, določen v samoupravnem splošnem aktu. Republiško rešitev bi bilo potrebno vgraditi v ZZD s tem, da se to
pooblastilo da tudi delavcu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi oz. drugim pooblaščenim delavcem ter določi rok
za njihovo ravnanje, neizvrševanje tega samoupravnega pooblastila pa zakonsko opredeli kot hujša kršitev delovne obveznosti.
V skladu z načelom vzajemne odgovornosti delavcev v
združenem delu, bi bilo potrebno zakonsko omogočiti, da
zahteva uvedbo disciplinskega postopka tudi pristojni organ
druge TOZD, v kateri so nastale posledice delavčeve kršitve
delovne obveznosti.
V zvezi s pobudo za uvedbo disciplinskega postopka, ki je
po veljavni republiški ureditvi predvidena kot pravica vsakega
delavca, kaže podpreti predloge za ureditev dolžnosti disciplinskih organov, da pobudo obravnavajo in delavca, ki je
pobudo dal tudi v zakonsko določenem roku obvestijo o svoji
odločitvi.
Upoštevanje načel hitrosti in učinkovitosti disciplinskih
postopkov narekuje ureditev zakonskih rokov v zvezi z začetkom in nadaljevanjem postopka. Zakonske ureditve drugih
republik in avtonomnih pokrajin take določbe že vsebujejo.
Splošne zahteve, ki so deloma že vgrajene v predlagane
spremembe in dopolnitve ZZD, so, da je poslovodnim organom ter delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi
na tem področju potrebno dati večja pooblastila in odgovornosti tudi glede odločanja v disciplinskih zadevah. Ob teh
predlogih kaže s posebno pozornostjo obravnavati problematiko odločanja v disciplinskih zadevah in razmišljati predvsem
v smeri racionalizacije in poenostavitve disciplinskih postopkov (zmanjševanje stopenj odločanja, skrajševanje rokov za
ugovor in uveljavljanje sodnega varstva).
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Večina zakonov drugih republik upošteva načelo individualizacije disciplinskih ukrepov in v svojih določbah konkretneje opredeljuje okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati pri
izbiri disciplinske sanacije, potem, ko je bila ugotovljena
delavčeva odgovornost. ZDR teh norm ne vsebuje, ker je bil
zakonodajalec mnenja, da so postale že del pravnega reda.
Praksa kaže, da temu ni tako.
Zato bi bilo potrebno z zakonsko normo določiti obveznost,
da se v obrazložitvah sklepov s področja disciplinske odgovornosti navedejo okoliščine, na katere je pristojni organ oprl
svoje odločitve.
V zvezi z zvezno ureditvijo, ki omogoča sodno varstvo le
delavcu zoper dokončno odločitev o izrečenem disciplinskem
ukrepu, bi bilo zaradi ugotovljenih slabosti pri odločanju
disciplinskih organov, ki so odraz t. i. »lažne solidarnosti«
med delavci, potrebno zagotoviti tudi aktivno legitimacijo
upravičencev za uvedbo postopka pred sodišči združenega
dela.
Disciplinski organi
Tudi pri analiziranju ustreznosti določb o organih, ki odločajo o disciplinski odgovornosti delavcev, se srečujemo z
kogentnimi določbami zveznega zakona. Sprejem predlogov
in zahtev po zmanjšanju stopenj odločanja v disciplinskih
zadevah znotraj OZD in po razširitvi pooblastil poslovodnih
organov glede odločanja o disciplinski odgovornosti delavcev, bi narekoval tudi temeljito spremembo ureditve organov
odločanja v disciplinskem postopku.
Glede na obstoječi sistem ureditve disciplinskih organov je
nujno legalizirati možnost odločanja v tričlanskem senatu, kar
je sicer sodna praksa že dopustila. Pri tem se je potrebno
opredeliti tudi o obvezni prisotnosti zunanjega člana v disciplinski komisiji oz. disciplinskem senatu, glede na opozorila,
da težave pri zagotovitvi prisotnosti zunanjega člana onemogočajo hitro in učinkovito izvedbo disciplinskih postopkov.
Tem predlogom deloma že sledijo pripravljeni predlogi za
dograditev ZZD.
Pri dosedanji pripravi sprememb in dopolnitev ZZD niso
upoštevani predlogi naše republike, da se omogoči v večjih,
tehnološko povezanih sistemih oblikovanja skupne disciplinske komisije tudi na ravni SOZD (PTT, železnica). To bi bilo
primerno zaradi poenotenja kriterijev v disciplinskih zadevah.
Disciplinski ukrepi
Glede na dosedanje obravnave je potrebno opozoriti na
naslednje zahteve in predloge:
- Disciplinska razporeditev na druga dela oz. naloge
Pri disciplinskem ukrepu razporeditve na druga dela oz.
naloge je dodatno v ZDR opredeljen namen in sicer, da se
kršitelju prepreči, da bi še opravljal dela, pri katerih je zagrešil
disciplinsko kršitev, kar zmanjšuje uporabnost tega ukrepa.
Hkrati se opredeljeni namen zagotavlja z institutom
suspenza. Zato kaže republiški zakon v tej določbi spremeniti
in opustiti opredeljevanje namena.
Po drugi strani obstajajo tudi stališča, da je izrekanje disciplinskega ukrepa prerazporeditve na druga dela oz. naloge
zaradi možnih zlorab potrebno omejiti in sicer časovno (6
mesecev), le za hujše kršitve delovnih obveznosti in (pri vertikalnem razporejanju le na dela oz. naloge, za katera se zahteva ena stopnja nižja strokovna izobrazba od tiste, ki jo ima
delavec.
- Denarna kazen
V zveznem zakonu taksativno naštete hujše kršitve delovnih
obveznosti, za katere se sme izreči disciplinski ukrep denarne
kazni, ki jih povzema tudi ZDR, so po izkušnjah samoupravne
prakse preozko določene. Zato ta disciplinski ukrep v praksi
ni zaživel. Zakon bi moral prepustiti samoupravni regulativi,
da določi, za katere kršitve se lahko (hujše ali lažje) izreče
disciplinski ukrep denarni kazni oz. določiti, da se ta ukrep
sme izreči za vse kršitve delovnih obveznosti. Poleg teh predlogov, ki zahtevajo spremembo ZZD, je tudi ugotovljeno, da \e
v ZDR določena višina denarne kazni očitno prenizka.
Potrebno bi jo bilo zvišati vsaj na 20% mesečne akontacije OD
delavca. Glede na veljavno ureditev ZZD bi moral republiški
zakon sam določiti tudi namene, za katere se smejo porabiti,
zbrana denarna sredstva od denarnih kazni.
poročevalec

- Prenehanje delovnega razmerja
Republiška zakonodaja je ob novelizaciji v letu 1982 v 153.
členu naštela tista ravnanja oz. opustitve delavcev v združenem delu, ki po oceni zakonodajalca pomenijo tako hude
kršitve delovnih obveznosti in delovne discipline, da je v
primeru ugotovljene odgovornosti delavca obvezno izreči disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja. Vendar je v
skladu s pravilom samoupravnega urejanja disciplinskih kršitev naložila samoupravni regulativi, da le-te podrobneje opredeli in konkretizira, upoštevaje tudi nastanek oz. obstoj neposredne nevarnosti za nastanek hujše posledice. Določba v
samoupravni praksi ni zaživela. Glede na primerjalni pregled
ureditve tega področja v drugih republikah in splošno sprejete usmeritve kaže, da je potrebno že na zveznem nivoju z
neposredno uporabljivo normo določiti tiste najhujše disciplinske kršitve, ki narekujejo obvezen izrek prenehanja delovnega razmerja. Tudi republikam in avtonomnim pokrajinam
naj bi bilo omogočeno, da zvezno zakonsko normo dopolnijo
z disciplinskimi kršitvami, ki odražajo specifičnost življenjskih
in delovnih razmer. Samoupravi teh norm ne bi bilo potrebno
prepisovati, pač pa naj bi bilo dopuščeno, da se s samoupravnim splošnim aktom določijo še druge hujše disciplinske
kršitve, za katere se mora izreči najhujši disciplinski ukrep.
Ob navedenih predlogih in rešitvah velja opozoriti na pomisleke, ki se nanašajo na obligatoren izrek prenehanja delovnega razmerja zaradi zmanjšanih možnosti individualizacije
kazni in s tem neupoštevanja subjektivnih okoliščin na strani
delavca. Sodimo, da so argumenti za predlagano rešitev številnejši in tehtnejši. Individualizacija. kazni je možna skozi
institut pogojne odložitve disciplinskega ukrepa s čimer se
posameznemu delavcu omogoči, da ostane v delovnem razmerju.
- Pogojna odložitev izvršitve izrečenih disciplinskih ukrepov
Pogojna odložitev disciplinskega ukrepa se prekliče v primeru, če delavec v določenem času ne stori znova hujše
kršitve delovne obveznosti oz. delovne discipline. Obstajajo
predlogi, da bi v okviru tega instituta poskušali deloma razrešiti tudi problem humanega in hkrati učinkovitega reagiranja
zoper alkoholike in narkomane. Primerno je, da se zoper te
delavce disciplinsko ukrepa, kadar so ta stanja v vzročni zvezi
z disciplinskimi kršitvami, vendar je s splošnega družbenega
vidika učinek lahko doseči le z zdravljenjem zasvojenosti. Ce
je zdravljenje po zdravstvenih izvidih potrebno, vendar ga
delavec odklanja oz. odkloni, naj bi bil to tudi zadostni razlog
za preklic pogojno izrečenega disciplinskega ukrepa.
-Zastaranje uvedbe in vodenje postopka
Zastaranje uvedbe in vodenja disciplinskega postopka ter
izvršitve izrečenega disciplinskega ukrepa bi bilo najprimerneje urejati enotno z zakonom (enak položaj delavcev).
Vsekakor je v okviru tega instituta, zaradi dosledne uveljavitve disciplinske odgovornosti, potrebno določiti, da zastaranje ne teče v času, ko delavec uveljavlja sodno varstvo pred
sodiščem združenega dela.
Suspenz
Delovno pravni predpisi ne urejajo posebne oblike
suspenza, ki ni povezan z uresničevanjem posameznih oblik
pravnih odgovornosti, temveč ima zgolj varstveni značaj. Varstveni suspenz je sicer mogoče predvideti po samoupravni
poti na temelju veljavnih norm ZDR, vendar bi bilo primerno
temeljne razloge, ki so varstvenega pomena, določiti že z
zakonom (zdravstvena stanja delavca zaradi katerih lahko pri
opravljanju del oz. nalog pride do nevarnih posledic za
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kov, v katerih se ugotavlja delavčeva odgovornost, do česar
ne prihaja vedno pri varstvenem suspenzu.
Ker se sklep o suspenzu lahko izvrši takoj, torej še pred
dokončnostjo, je potrebno delavcu zagotoviti hitro in učinkovito varstvo pravic, pri čemer je 30-dnevni rok orqana ki
odloča o varstvu pravic, predolg.
Ugotovitve in predlogi
Na področju uveljavljanja disciplinske odgovornosti delavcev in zaostrovanja delovne discipline bi bilo potrebno v ZZD:
ooročevalec

vspostaviti načelo, da je delavec odgovoren za disciplinske kršitve določene z zakonom in samoupravnim splošnim
aktom,
- omogočiti uveljavljanje disciplinske odgovornosti v delovnih enotah,
- legalizirati republiško ureditev, ki samoupravni regulativi
dopušča, da razširi krog upravičencev za uvedbo disciplinskega postopka, tako da bo za zahtevo pristojen tudi pooblaščeni delavec; zanj in za poslovodnega organa je potrebno
določiti rok njihovega ravnanja in neizvrševanja te obveznosti
opredeliti kot hujšo kršitev delovne obveznosti,
- skrajšati roke za ugovor in zahtevo za sodno varstvo,
- zagotoviti aktivno legitimacijo upravičencem za vložitev
zahteve za uvedbo disciplinskega postopka pred sodišči združenega dela,
- legalizirati možnost odločanja v 3 članskem sentu,
- prepustiti republiški zakonodaji, da uredi sodelovanje
zunanjih članov v disciplinski komisiji,
- določiti možnost oblikovanja skupne disciplinske komisije na nivoju SOZD.
- omogočiti izrek denarne kazni za vse kršitve delovne
discipline oz. dopustiti OZD, da disciplinske kršitve, za katere
se ta disciplinski ukrep lahko izreče, same opredelijo,
T. dol°čiti z neposredno uporabljivo zakonsko določbo
hujše kršitve delovnih obveznosti in delovne discipline, za
katere se obligatorno izreče disciplinski ukrep prenehanja
delovnega razmerja ob možnosti republiške zakonodaje in
samoupravne regulative, da zvezno ureditev dopolnijo,
- predvideti pogojno odložitev izvršitve disciplinskega
ukrepa razporeditve na druga dela oz. naloge ter
- omogočiti preklic tudi, ko delavec odkloni zdravljenje
alkoholizma ali narkomanije, v primerih, ko njegovo stanje
zasvojenosti moti delovni proces.
ZDR bi bilo potrebno dograditi takole:
- zagotoviti dosledno uporabo terminologije v skladu z
zvezno zakonodajo,
- kot pravno podlago disciplinske odgovornosti delavcev
navesti posebne zakone, ki urejajo disciplinske kršitve na
posameznih področjih,
- določiti pravico, da zahteva uvedbo disciplinskega
postopka pristojni organ druge OZD, npr. v kateri so nastale
posledice disciplinske kršitve),
- uzakoniti dolžnost disciplinske komisije, da obravnava
pobudo za uvedbo disciplinskega postopka posameznega
delavca in ga v določenem roku obvesti o svoji odločitvi,
- določiti obveznost disciplinskih organov, da v obrazložitvah sklepov navedejo okoliščine, odločilne za odločitev o
disciplinski odgovornosti in o izbiri disciplinskega ukrepa,
- opustiti zakonsko opredeljevanje namena disciplinskega
ukrepa razporeditve na druga dela oz. naloge,
- zvišati višino denarne kazni in določiti namen uporabe
sredstev,
- z vidika razmer v naši republiki določiti hujše kršitve
delovnih obveznosti, za katere se obligatorno izreka disciplinski ukrep prenehanja delovnega razmerja,
- enotno in ustrezneje določiti zastaralne roke ter predvideti pretrganje zastaralnega roka v času, ko teče postopek
pred sodiščem združenega dela in
- urediti možnosti izrekanja varstvenega suspenza ter
odpraviti pomanjkljivosti, ki pooblaščenega posameznika ne
pooblašča za odstranitev delavca iz TOZD.
9. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
Vsa načela in druga vprašanja odškodninske odgovornosti
delavcev in OZD ureja ZZD. ZDR ureja le nekatera vprašanja
odškodninske odgovornosti v 160. in 161. členu.
Določilo 160. člena med drugim vpeljuje fakultativnost uveljavljanja odškodnine pri pristojnem sodišču. Takšna opredelitev pomeni določeno razhajanje z enim od temeljnih načel
odškodninske odgovornosti po ZZD, kjer je določeno, da
mora delavec škodo, ki jo povzroči pri delu ali v zvezi z delom
namenoma ali iz hude malomarnosti, povrniti. Zaradi tega bi
bilo potrebno opustiti fakultativnost uveljavljanja odškodnine
pri sodišču združenega dela s tem, da bi se v obravnavanem
določilu ZDR črtali beseda »lahko«.
V zvezi z tem določilom ZDR obstajajo tudi predlogi, da bi
se določil rok daljši od treh mesecev, v katerem bi lahko
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delavec ali pa delavci TOZD povrnili nastalo škodo oz. do
poteka takšnega roka pismeno izjavili, da je ne bodo povrnili.
Obenem naj bi zakom določal tudi možnost obročnega poplačevanja odškodnine, še posebej takrat, kadar gre za večje
zneske
Drugi predlogi, ki težijo k uveljavitvi modernejše koncepcije
odškodninske odgovornosti delavcev in OZD in ki bi povečali
njeno učinkovitost, se nanašajo na rešitve, določene v ZZD.
Prvi predlog se nanaša na načelo, da se z institutom pavšalne odškodnine lahko uveljavlja le tista škoda, ki je vplivala
na delovni proces in izpolnjevanje obveznosti drugih delavcev. Opisana omejitev uveljavljanja odškodnine s pavšalno
odškodnino le na take vrste škod naj bi se črtala iz razloga,
ker je težko opredeljevati katere škode, povzročene na delu
ali v zvezi z delom, niso takšne, da bi vplivale na delovni
proces in na izpolnjevanje obveznosti drugih delavcev.
Drugi predlog se nanaša na določilo ZZD, da se s samoupravnim splošnim aktom,s katerim se ureja delovno razmerje,
ustanovi komisija, ki odloča o pavšalni odškopdnini, in določi
organ, ki začne pred njo postopek. Predlaga se, da se tretji
odstavek tega člena spremeni tako, da bi omogočil, da o
pavšalni odškodnini odloča pooblaščeni delavec^
V zakonu naj bi se opredelili maksimalni pavšali odškodnine (večkratne in različne višine osebnih dohodkov) zaradi
tega, ker je delavec dostikrat nesposoben povrniti nesorazmerno veliko povzročeno škodo. Ob tem je tudi ugotavljanje
višine škode zahtevno in drago opravilo (angažiranje sodnih
izvedencev ipd.).
\
V zvezi z določilom ZZD, kjer sta opredeljeni načeli ugotavljanja škode v TOZD in uveljavljanja odškodninske odgovornosti pred sodiščem združenega dela , obstajajo predlogi, da
delavec zoper odločitev OZD o škodi, ki jo je povzročil, sproži
postopek pred sodiščem združenega dela. Pravnomočna
odločitev o škodi pa naj bo izvršilni naslov.
V ZZD je treba trdneje zapisati tudi dolžnost poslovodnega
organa ali od njega pooblaščenega delavca za začetek
postopka za ugotavljanje odškodninske odgovornosti delavca.
Ugotovitve in predlogi
Glede na to, da v ZDR ni možno uveljaviti bistvenih sprememb na področju odškodninske odgovornosti, bi bilo
potrebno z dograditvijo ZZD določiti predvsem:
- širše možnosti izrekanja pavšalne odškodnine,
- zgornjo mejo odškodnine,
- pravico delavca, da zoper odločitev o odškodninski
odgovornosti v TOZD, sproži postopek pred sodiščem združenega dela in
- obveznost poslovodnih organov, da zahtevajo uvedbo
odškodninskega postopka.
10. ODLOČANJE O POSAMIČNIH PRAVICAH,
OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTIH
DELAVCEV IZ DELOVNEGA RAZMERJA TER
VARSTVO PRAVIC DELAVCEV
Splošni očitki delovno pravni zakonodaji so, da onemogoča
hitro, učinkovito, dokončno in izvršljivo odločitev o posamičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavca, kar se
negativno odraža na delavčevo pravno varnost kakor tudi na
administriranje v OZD. Kritične ocene se nanašajo tako na
urejenost samoupravnega postopka, na določanje rokov,
nadalje na obstoj štiristopenjskega in v nekaterih primerih
celo petstopenjskega odločanja ter na ureditev možnosti inaividualnega odločanja o posamičnih pravicah, obveznostih in
odgovornostih delavcev.
V samoupravni praksi OZD se postopkovna vprašanja rešujejo ob smiselni uporabi zakona o pravdnem postopku, ponekod pa tudi pravil upravnega postopka. V naši republiki je
vprašanje pravnih praznin urejeno s smiselno subsidiamo
uporabo postopka pred sodišči združenega dela vendar ta
pravila ne morejo biti vselej uporabna v samoupravnem
postopku znotraj OZD.
Upoštevaje zakonsko ureditev in navedeno stanje, so bile v
dosedanjih obravnavah tega vprašanja izpostavljene zahteve,
da bi bilo potrebno samoupravni postopek urediti z zakonom,
ki naj bi določal vsaj minimalne procesne gerancije udeležen22

cev v postopku. Poleg minimalnih procesnih garancij, naj bi
zakon uredil tudi nekatere institute, ki so v bistvu tehnično
pravne narave (pravna pomoč delavcem, izločitev delegatov
oz. članov samoupravnih organov, vprašanja vračanja).
- Določanje in štetje rokov
.
Nesporno je ugotovljeno, da so roki, ki jih določata ZZD in
ZDR in ki se nanašajo na varstvo pravic delavcev, predolgi.
Zakonsko naj se roki skrajšajo in določijo tako, da bo
onemogočeno samoupravno podaljševanje rokov, kot je primer po veljavni ureditvi v disciplinskem postopku.
Zakon naj bi uredil tudi druge roke, ki se nanašajo na
uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega
razmerja, (rok za obnovo postopka)
___ .
- Večstopenjsko odločanje o delovnih sporih v OZD in pred
sodišči združenega dela.
Ugotovitve o neučinkovitosti samoupravne prakse na
področju uveljavljanja posamičnih pravic, obveznosti in
odgovornosti delavcev so narekovala razmišljanja in predloge
o korenitem skrajševanju postopkov tako znotraj OZD kot tudi
pred sodišči združenega dela. Na tej podlagi temeljijo Pre°logi za zmanjšanje stopenj odločanja v organizacijah in pred
sodišči združenega dela, pri čemer naj bi imel bistveni pomen
predmet odločanja. Ob tem pa se zastavlja vprašanje ustavnosti odprave odločanja na dveh stopnjah v OZD.
- Odločanje po pooblaščenih posameznikih
Zahteve po zaostrovanju odgovornosti poslovodnih struktur in delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter
ostalih vodilnih delavcev za poslovne rezultate OZD, se odražajo tudi v predlogih po večjih zakonskih ali samoupravnih
pooblastilih na področju delovnih razmerij.
Poleg predlogov, da bi imel poslovodni organ pravico vložiti zahtevo za varstvo zakonitosti zoper odločitev prvostopenjskega samoupravnega organa, so prisotni zlasti predlogi
in usmeritve, da se razširijo pristojnosti odločanja pooblaščenih posameznikov glede razporejanja delavcev, disciplinkega
reagiranja, odločanja o pavšalni odškodnini, suspenzu in ocenjevanju delavčeve uspešnosti kot podlagi za nagrajevanje.
Zoper odločitev pooblaščenega delavca ima prizadeti delavec pravico zahtevati varstvo pravic, zato bi lahko odpadla
obveznost pooblaščenega delavca, da mora v 7 dneh predložiti sklepe v presojo pristojnemu organu.
- Suspenzivni učinek zahteve za varstvo pravic
Veljavna zakonska ureditev odstopa od načela suspenzivnosti le v tistih primerih, ki so že po svoji naravi izjemni in
nujni, da se zagotovi neoviraen in kontinuiran delovni proces,
kar bi moralo tudi v bodoči zakonski ureditvi ostati pravilo.
Sodimo, da ni mogoče utemeljeno podpreti predlogov, da
zahteva za varstvo pravic praviloma ne bi imela suspenzivnih
učinkov oz. da se izjeme od načela suspenzivnosti bistveno
ra S

s 'tako ureditvijo načela suspenzivnosti v ZZD inZDR se
pokrivajo tudi predlagani primeri razširitve pooblastil pooblaščenih delavcev glede odločanja o pravicah in obveznostih
iz delovnega razmerja delavcev pri čemer to ne velja za
odločanje v disciplinskem in odškoninskem postopku, kjer
odstop od načela suspenzivnosti ni sprejemljiv.
Ugotovitve in predlogi
Usmeritve in predlogi glede ustreznosti ureditve postopka
odločanja o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev
narekujejo predvsem urejanje tega postopka v posebnem
zakonu ali pa v ZZD.
. .
Tudi predlogi za zmanjšanje stopenj odločanja delovno
pravnih sporov, so predmet zvezne zakonodaje. Terjali bi
ustreznejše oblikovanje poglavja o varstvu pravic delavcev v
ZZD ter v zvezi z zagotavljanjem sodnega varstva ustrezne
spremembe predpisov o sodiščih združenega dela. Dograditev ZZD terjajo tudi usmeritve o večjih pristojnostih poslovodnih organov.
. .
V kolikor samoupravni postopek ne bo urejen s posebnim
zakonom ali dograjen v ZZD, je v zvezi z dograditvijo
potrebno vztrajati:
- da se skrajšajo vsi roki za varstvo pravic delavcev in sodno
varstvo na 15 dni ter določi, da rok za ugovor zoper disciplinsko odločitev ne sme biti daljši kot 8 dni.
V zvezi z odločanjem pooblaščenih posameznikov je
potrebno v ZDR jasno opredeliti tudi možnost suspenza v
obliki odstranitve iz TOZD ter opustiti obveznost potrjevanja
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odločitev v roku 7 dni na pristojnem samoupravnem organu,
iz določbe, ki našteva izjeme od načela suspenzivnosti naj bi
jasno izhajalo, da se nanaša na vse nujne začasne razporeditve delavcev in vse v skladu z zakonom odrejene primere dela
preko polnega delovnega časa,
11. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
Ker v ZDR zaradi pristojnosti zvezne zakonodaje niso
možne bistvene spremembe, je potrebna, upoštevaje družZZD^ usmer'^ve 'n konkretne predloge, predvsem dograditev
- Samovoljno prenehanje delovnega razmerja
Gre za primer, ko delavec ne upošteva odpovednega roka,
določenega v samoupravnem splošnem aktu, in preneha
delati v TOZD.
Ta problem je bil izpostavljen že ob noveli ZDR v letu 1982.
Poskus rešitve je zakonska določba, ki predvideva da
delavcu, ki neupravičeno izostane z dela, delovno razmerje
preneha z dnem, ko je dejansko prenehal delati v TOZD, če se
do konca disciplinskega postopka ne vrne na delo.
ZDR je s tako določbo po nekaterih mnenjih prekoračil
meje ZZD, ki tega primera izrecno ne ureja. Predvsem zaradi
potrebe po enotni, praktični rešitvi, je nujno institut samovoljnega prenehanja delovnega razmerja urediti v ZZD Predlog je
oblikovan v smeri rešitve, kot jo že pozna ZDR. Rešitev sicer ni
optimalna, vendar bi jo bilo mogoče z ustrezno poenostavitvijo disciplinskega postopka v teh primerih racionalizirati.
Druga rešitev je, da se v zakonu v takem primeru določi
prenehanje delovnega razmerja na podlagi domneve, da je
delavec s konkludentnim ravnanjem izrazil voljo, da ne želi
več delati v OZD, kar bi ugotovil pristojen samoupravni organ.
Ob taki rešitvi bi postala nesmiselna določba o odpovednem
roku, ki je kot pravica in obveznost določen za delavce, ki
želijo, da jim preneha delovno razmerje.
- Prenehanje delovnega razmerja zaradi zamolčanja ali
dajanja neresničnih podatkov.
V primeru, da je delavec zamolčal ali dal neresnične
podatke v zvezi z delovnimi pogoji, ti podatki pa so bistveni za
opravljanje del oz. nalog, za katere je sklenil delovno razmerje, ZZD predvideva možnost, ne pa obveznost prenehanja
delovnega razmerja. V zaostrenih gospodarskih razmerah in
ob trendih naraščanja nezaposlenosti ni utemeljeno, da
zakon ščiti tistega, ki je prišel do dela s preslepitvijo ob
dejstvu, da ne izpolnjuje bistvenih pogojev za delo oz sklenitev delovnega razmerja. Zato je potrebno v ZZD v takih primerih določiti obligatorno prenehanje delovnega razmerja.
- Prenehanje delovnega razmerja zaradi izpolnjevanja
pogojev za starostno pokojnino.
Očitne so tendence, da zvezni zakon drugačne republiške
ureditve ne bi dopuščal in bi sam določil pogoje (izpolnjeno
delovno dobo 40 oz. 35 let, določeno starost 65 oz. 60 let ter
15 let delovne dobe), ko naj bi delavcu obvezno po zakonu
samem prenehalo delovno razmerje. Takih predlogov ni
možno podpreti. Pri razreševanju problema brezposelnosti z
uporabo sistema upokojevanja, je namreč potrebno računati
na različnost stanja na tem področju v republikah in avtonomnih pokrajinah.
Če pa bi že ZZD izrecno določal pogoje v zvezi s prenehanjem delovnega razmerja po samem zakonu, so to lahko le
polni pogoji za starostno upokojitev (35, 40 let) kot splošna
rešitev, republikam pa naj prepusti, da te pogoje po lastni
oceni tudi zaostrijo.
Predlogi za dograditev gredo tudi v smeri zagotovitve možnosti, da se delavke glede obligatornega prenehanja delovnega razmerja zaradi izpolnjevanja pogojev za osebno pokojnino izenačijo z moškimi. ZDR tako ureditev že določa (novela
1982), vendar problemi in vprašanja iz prakse OZD kažejo na
to, da bi jo bilo potrebno konkretizirati (npr. rok za izjavo o
nadaljevanju dela).
— Prenehanje delovnega razmerja zaradi nezmožnosti
opravljanja del oz. nalog oz. nedoseganja poprečnih rezultatov pri delu.
V skladu z družbenimi usmeritvami; da je potrebno iz delovnega procesa izločiti tiste delavce, ki zaradi nestrokovnosti in
nesposobnosti ne dosegajo pričakovanih delovnih rezultatov
ali s svojim delom ne prispevajo k smotrnejšemu izkoriščanju
družbenih sredstev, so tudi zahteve po zaostritvi glede prenehanja delovnega razmerja. Fakultativnost prenehanja delov-

nega razmerja v teh primerih naj bi se nadomestila z obligatornostjo. Takemu delavcu naj bi prenehalo delovno razmerje
tud^ če mu ni mogoče zagotoviti drugih del oz. nalog znotraj
Nujna je tudi sprememba zakonske določbe, ki navaja na to,
da o prenehanju delovnega razmerja v tem primeru odloča
komisija strokovnjakov, ki ugotavlja delavčevo nezmožnost in
nedoseganje rezultatov, kar je v nasprotju z načelom, da o
tem odloča pristojni samoupravni organ.
Vendar je potrebno opozoriti, da bi moralo biti ob taki
zakonski zaostritvi jasno, da se ne nanaša na delavce, ki
zaradi sprememb v zdravstvenem stanju in s tem tudi sprememb v delovni zmožnosti ne dosegajo rezultatov, ki se
navadno dosegajo (invalidi, delavci, pri katerih je podana
spremenjena delovna zmožnost, starejši delavci), temveč
zgolj na delavce, katerim je mogoče očitati nestrokovnost in
nesposobnost. Ta ureditev se tudi ne more nanašati na
delavce, ki s svojim krivdnim ravnanjem kršijo delovne obveznosti in delovno disciplino, saj je to predmet disciplinskega
postopka.
- Prenehanje delovnega razmerja delavcev, ki so s svojim
neodgovornim delom privedli TOZD v ekonomske težave.
V cilju zaostritve odgovornosti za nevestno opravljanje
delovne obveznosti in za slabo gospodarjenje z družbenimi
sredstvi bi morala biti zakonska ureditev konkretnejša in
neposredno uporabljiva. Pozitivna ideja sedanje ureditve zvodeni, ko prepušča samoupravnemu splošnemu aktu, ali bo
uporabljena. Prav tako ni ustrezna tudi zato, ker zahteva, da
postopek za ugotovitev odgovornosti določa SSA. Delovno
razmerje bi moralo prenehati vsem tistim delavcem, ki so
povzročili, da je OZD prišla v ekonomske težave, delavski svet
pa bi moral v takih primerih obvezno začeti postopek prenehanja delovnega razmerja. Za ugotavljanje teh dejstev in
odgovornosti je možnih več načinov. To lahko ugotovi Služba
družbenega knjigovodstva v svojem poročilu, Zbor združenega dela družbenopolitične skupnosti ob obravnavi gospodarskega stanja ipd.
Postopek bi se lahko začel tudi na predlog družbenega
pravobranilca samoupravljanja in drugih pooblaščenih subjektov. Kakor hitro bi bil podan tak predlog oz. pobuda, bi jo
moral obravnavati delavski svet TOZD.
- Prenehanje delovnega razmerja, če se je začel postopek
za prenehanje TOZD.
Pri ocenjevanju primernosti republiške zakonske ureditve
je bilo ugotovljeno, da pri nas le izjemoma prihaja do stečajev,
na drugi strani pa ni urejena možnost prenehanja delovnega
razmerja delavcev v sanacijskem postopku. Ob razreševanju
vprašanja prenehanja poslovanja neuspešnih OZD, ki poslujejo z izgubo, in razreševanja zaostrene gospodarske situacije
s prestrukturiranjem gospodarskih subjektov, ki so zašli v
ekonomske težave, bi bilo potrebno zagotoviti učinkovitejši
način zagotavljanja ustrezne socialne in materialne varnosti
delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno. Predlog je
podrobno obdelan v poglavju o razporejanju delavcev,
nanaša pa se na ureditev v ZZD.
Ugotovitve in predlogi
Upoštevaje izpostavljena vprašanja in predloge je potrebno
na področju urejanja prenehanja delovnega razmerja v ZZD:
— enotno urediti način prenehanja delovnega razmerja v
primeru t.i. samovoljnega prenehanja delovnega razmerja,
- predvideti obligatorno prenehanje delovnega razmerja v
primerih zamolčanja oz. dajanja neresničnih podatkov v zvezi
z delovnimi pogoji, bistvenimi za sklenitev delovnega razmerja,
— zaostriti določbo o prenehanju delovnega razmerja
nesposobnih in nestrokovnih delavcev in tistih, ki ne dosegajo normalnih rezultatov pri delu,
- zaostriti ureditev prenehanja delovnega razmerja delavcev, ki s svojim neodgovornim ravnanjem povzročijo ekonomske težave v OZD in
— predvideti možnost prenehanja delovnega razmerja v primerih, ko delo delavcev ni več potrebno zaradi prestrukturiranja oz. ekonomskih težav OZD s tem, da se uredi poseben
status teh delavcev v okviru skupnosti za zaposlovanje
Pri dograjevanju ZDR pa naj se:
- jasneje opredeli način in pogoji prenehanja delovnega
razmerja delavcev, ki ne izpolnjuje več z zakonom predpisa-
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nih pogojev za opravljanje posameznih del oz. nalog in
- konkretizira določba, ki glede prenehanja delovnega razmerja zaradi izpolnjevanja polnih pogojev za starostno pokojnino izenačuje žensko z moškim.
fc
12. DELO NA DOMU
V funkciji zagotavljanja večjih zaposlitvenih možnosti v
združenem delu kot tudi pri nosilcih samostojnega osebnega
dela je zakonska ureditev najrazličnejših možnosti opravljanja
dela na domu. To je nedvomno pomembna in perspektivna
oblika zaposlovanja, ki mora v prihodnosti dobiti večji vpliv v
celotnem družbenem in samostojnem delu. Ob tem je opozoriti, da je z vidika delovno pravne zakonodaje institut dela na
domu posebej urejen kot delo, ki se opravlja na podlagi
sklenitve delovnega razmerja. Obravnavati ga je mogoče tudi
v okviru splošnih določb zakona o pogodbenem opravljanju
začasnih in občasnih del
Druge možnosti zaposlovanja, ki se v najširšem smislu
lahko štejejo kot delo na domu (popoldanska obrt, domača in
umetna obrt, sprejemanje na prenočišče in hrano pri zasebnih gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih), imajo svojo
podlago v drugih predpisih.
Delo na domu
v združenem delu
Institut dela na domu ZZD izrecno ne ureja. ZDR ga ureja
tako, da določa le temeljne usmeritve, podrobnejšo opredelitev možnosti dela na domu pa prepušča samoupravni regulativi OZD.
Načelna zakonska ureditev je primerna, saj je možno delo
na domu urediti le s samoupravnim splošnim aktom OZD,
upoštevaje pri tem posebnosti dela na domu in naravo del oz.
nalog ki se opravljajo izven sedeža OZD. Konkretnejše urejanje tega področja v ZDR ne bi bistveno prispevalo k večjemu
izkoriščanju možnosti uvajanja dela na domu.
Z namenom širše uporabe tega instituta bi kazalo zagotoviti
aktivnejše spremljanje obsega dela ter problematike, ki se
pojavlja v zvezi s samoupravnim urejanjem in organizacijo
dela na domu. To bi bilo mogoče zagotoviti z zakonsko
določeno obveznostjo vodenja evidence o delu na domu v
posamezni OZD in doslednim seznanjanjem inšpekcije dela o
takem delu.
Sicer bi morali uveljavitvi tega instituta posvetiti posebno
pozornost v okviru aktivnosti skupnosti za zaposlovanje in s
seznanjanjem OZD o možnostih in prednostih tega instituta.
Delo na domu pri nosilcih samostojnega osebnega dela
Po mnenju Republiškega odbora sindikata delavcev obrti
Slovenije je možnost organiziranja dela na domu v ZDR predvidena le za OZD. Zatorej kolektivna pogodba ne more brez
zakonskega pooblastila prevzeti obveze, ki bi dovoljevala oz.
prepovedovala uporabo instituta dela na domu delavcev, ki so
v delovnem razmerju pri nosilcih samostojnega osebnega
dela. Zaradi tega Republiški odbor meni, da je vprašanje
uporabe tega instituta v pristojnosti zakona, ne pa kolektivne
poaodbe.
•
■
.
.
Ob tem je potrebno opozoriti, da ZDR v zvezi z urejanjem
dela na domu izrecno res ne navaja možnosti uporabe tega
instituta pri nosilcih samostojnega osebnega dela, vendar
alede na sistemsko določitev urejanja teh delovnih razmerij
ne predstavlja ovire, da se ta institut uredi v kolektivni pogodbi.
13. DELOVNA RAZMERJA
PRI NOSILCIH SAMOSTOJNEGA OSEBNEGA
DELA
Delovna razmerja delavcev z delovnimi ljudmi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti
občanov oz. s civilnopravnimi in fizičnimi osebami (skrajšano,
pri nosilcih samostojnega osebnega dela), ureja ZDR v posebnem tretjem delu.
, ,
ZDR za ta delovna razmerja določa le nekatere pravice,
obveznosti in odgovornosti in nekatere institute, ki so svojstveni tem razmerjem.

Navedeno pomeni, da se za obravnavana delovna razmerja
uporabljajo praviloma tudi ostala določila ZDR.
Druaačne zakonske rešitve, svojstvene tem delovnim razmerjem, obstajajo v delu, ki se nanaša na razreševanje določenih formalnih vprašanj urejanja teh delovnih razmerij. Tu
mislimo na zakonsko urejanje kolektivne pogodbe in
poaodbe o delovnem razmerju.
■
Zaradi navedenega je ZDR določeno, da se s kolektivno
poaodbo v skladu s tem zakonom podrobneje urejajo delovni
poaoji ter pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnih
razmerij delavcev pri nosilcih samostojnega osebnega dela
Navedeno zakonsko določilo je preozko, saj govori o skladnem urejanju teh delovnih razmerij z ZDR, ne pa tudi z
drugimi predpisi, ki jih je potrebno pri urejanju obravnavanih
delovnih razmerij upoštevati.
_ . . . ...
V ZDR so primeroma navedeni sklopi vprašanj, ki jih mora
kolektivna pogodba urejati. Primerjanje vsebine veljavne
kolektivne pogodbe in zakonske ureditve kaze, da vsebina
navedene pogodbe v mnogih vprašanjih presega zakonsko
u red itev
Po drugi strani obstaja načelno vprašanje utemeljenosti
opisanega nomotehničnega pristopa, ki se z zakonskim določilom le priprimeroma opredeljujejo problemski SKlopi, ki so
vsebina takšnega akta. V kolikor je bilo v prvi fazi razvoja
kolektivnega sporazumevanja se utemeljeno, da zakon
usmerja to sporazumevanje (tudi) z določanjem bistvenih
vsebinskih sklopov pogodbe, je danes to vsekakor nepotrebno.
ZDR določa tudi kdo so stranke kolektivne pogodbe in na
kakšni ravni se sklepajo.
.
„„„„hk
Glede na dosedanjo prakso sklepanja kolektivnih pogodb
menimo da bi bodoči zakonski ureditvi ohranili sklepanje teh
poaodb le na republiški ravni. Razlog za utemeljenost podanega predloga je predvsem ta, da sklepanje kolektivnih
poaodb na republiški ravni omogoča doslednejše izvajanje
določene politike ter omogoča celovit normativni pristop^
Tudi za podrobnejše urejanje delovnih razmerij gospodinjskih pomočnic bi bilo ustrezneje, da se delovna razmerja
navedenih poklicnih skupin urejajo enotno za republiško
območje. Z opisanim pristopom bi lahko zagotovili, da bi do
ureianja takšnih delovnih razmerij sploh prišlo oz., da bi se
končno že pričele sklepati posebne kolektivne pogodbe za
navedene poklicne skupine. Ob tem je potrebno tudi zagotoviti da bi se na republiški ravni sklenila kolektivna pogodba
za 'urejanje delovnih razmerij delavcev pri nosilcih samostojne kmetijske dejavnosti, kar dosedaj v SR Sloveniji ni bil
primer. Taka ureditev bi pokrila pravno praznino na tem
področju ter v skladu z družbenimi usmeritvami širjenja zaposlitvenih možnosti omogočila tudi zaposlovanje pri združenih
in individualnih kmetih.
V ZDR so urejena tudi nekatera vprašanja sklepanja delovneqa razmerja. Delovno razmerje nastane z nastopom dela,
ob poprejšnji sklenitvi pismene pogodbe o delovnem razmerju med delavcem in nosilcem samostojnega osebnega
dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo. S časovnega
vidika je moč ugotoviti, da je to določilo omogočalo nastajanje dejanskega (taktičnega dela) delovnega razmerja. Zarad'
potrebe po večji jasnosti, da tudi v časovnem pogledu ne bo
nobenega dvoma, kako si sledita podpis pogodbe in nastop
dela, bi bilo potrebno obravnavano zakonsko določilo druqače formulirati.
Iz prakse obstajajo tudi predlogi, da naj b. ZDR določil
potek postopka sklenitve delovnega razmerja pred pristojnim
upravnim organom. Na ta način bi se lahko izognili mnogim
nezakonitostim, ki nastajajo: delavec in nosilec samostojnega
osebnega dela naj bi pogodbo o delovnem razmerju sklenila
in podpisala pred pristojnim občinskim upravnim organom.
Vendar pa Zveza obrtnih združenj Slovenije takih predlogov
ne
saj meni,
da bi tak pristop
povzročal nepotrebne
potipodpira,
in dodatna
administrativna
opravila.
V zvezi s sklepanjem teh delovnih razmerij se v praksi
opaža da delavec in nosilec samostojnega osebnega dela n
sklepata sprememb in dopolnitev pogodbe o M™™
meriu ali nove pogodbe, če so se spremenile dejanske raz
mere, delovne razmere, pogoji, ali ce so se sprememlizak ski okviri. Zaradi tega bi bilo ustrezno, da se ta obveznost
zakonsko izrecno uredi.
poročevalec
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V skladu z zakonom mora pogodbo o delovnem razmerju
nosilec samostojnega osebnega dela predložiti v registracijo
za delo pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku
osmih dni po njeni sklenitvi. Realizacija te obveznosti oz.
registracija pogodbe je vezana na relativno dolg rok. S tako
določenim preohlapnim rokom se daje delavcem in nosilcem
samostojnega osebnega dela možnost za obstoj taktičnega
dela, ki se lahko ob usklajenem interesu obeh zlorablja.
V ZDR sta med drugimi razlogi prenehanja delovnega razmerja navedena tudi primera hujših kršitev delovnih obveznosti, navedenih v kolektivni pogodbi in razveza delovnega
razmerja brez odpovedi, če delavec najmanj pet zaporednih
delovnih dni ne pride na delo. Glede na to, da je uveljavljanje
disciplinske odgovornosti zelo občutljivo področje, bi bilo
potrebno, tako kot je v ZDR določeno glede disciplinskega
prenehanja delovnega razmerja delavcev v združenem delu,
tudi za istovrstno prenehanje delovnega razmerja delavcev pri
nosilcih samostojnega osebnega dela v zakonu in ne v kolektivni pogodbi določiti primere fakultativnega in primere obligatornega prenehanja tega razmerja.
Ob tem bi kazalo z ZDR razrešiti naslednjo problematiko:
- Predvsem gre za urejanje istovrstnega postopka presoje
zakonitosti prenehanja delovnega razmerja delavca na enak
način, kot je določeno za sklenitev razmerja. Ureditev takšnega postopka bi preprečila mnogo sporov, ki se sedaj rešujejo pred sodišči združenega dela.
- Poleg že predhodno analiziranih zakonskih pomanjkljivosti glede razreševanja vprašanj disciplinskega ukrepa prenehanja delovnega razmerja, so podani predlogi, da naj bi
zakonsko uredili še nekatera druga vprašanja disciplinske
odgovornosti, še posebej disciplinske komisije, kar je sedaj
predmet kolektivne pogodbe.
- Zveza obrtnih združenj Slovenije predlaga tudi enako
obravnavo poskusnega dela kot to velja sicer za delavce v
združenem delu (trajanje poskusnega dela najdalj 3 mesece).
Veljavna ureditev namreč omejuje trajanje poskusnega dela
za področje delovnih razmerij pri nosilcih samostojnega
osebnega dela na največ 30 dni, kar ne ustreza več tehnološkemu razvoju v obratovalnicah samostojnih obrtnikov in vse
bolj izrazitemu zaposlovaju delavcev z visoko in višjo strokovno izobrazbo.
- Obenem velja podpreti tudi predlog tega združenja, da bi
lahko nosilec samostojnega osebnega dela odpovedal
delovno razmerje delavcu, če se obseg dela ali poslovanja
zmanjša za obdobje 3 ali več, ne pa kot sedaj 6 al več
mesecev. Predlog se utemeljuje s tem, da nosilci samostojnega osebnega dela v tako dolgem obdobju ne zmorejo
pokrivati stroškov obratovanja in osebnih dohodkov delavcev,
vključno z ustreznimi prispevki. Obstoječa zakonska ureditev
namreč preprečuje zaradi velikega rizika širše zaposlovanje
delavcev in razširjanja obsega proizvodnih usmeritev.
14. ZAČASNO IN OBČASNO DELO
V zvezi s interpretacijo in izvajanjem določb ZDR, ki urejajo
delo po pogodbi o delu,6) so bila v dosedanjih obravnavah
izpostavljena nekatera odprta vprašanja in predlogi:
- Delo po pogodbi o delu ureja poleg ZDR tudi zakon o
obligacijskih razmerjih.
ZDR in slovenski tekst ZOR uporabljata enak termin
»pogodba o delu«, seveda pa pogodbo o delu, opredeljeno v
civilnopravni zakonodaji ni mogoče enačiti s pogodbo o delu,
ki temelji na delovno pravni zakonodaji.
Ker se lahko v obeh primerh predmet pogodbenega razmerja pokriva (opravljanje fizičnih, umskih del in storitev), se
v praksi združenega dela pojavljajo primeri izigravanja vsebinskih in časovnih omejitev pogodbenega dela po delovno
pravni zakonodaji s sklenitvijo civilnopravne pogodbe o delu.
Tudi z izvajanjem nadzorstva s strani inšpekcije dela glede na
zakonsko opredelitev prekrškov, teh pojavov ni mogoče učinkovito preprečevati.
Ker je potrebno vztrajati na stališču, da sklepanje civilnopravnih pogodb v vseh tistih primerih, ko se s tem družbenopravne osebe le izognejo zakonskim določilom o začasnosti
in občasnosti dela, o časovni omejenosti takega dela ter o
izčrpni samoupravni ureditvi v skladu z ZZD in ZDR, pravno
sistemsko ni sprejemljivo, bi bilo primerno to v zakonu tudi
jasneje zapisati.
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- Za različna pravna režima (217. in 228. člen ZDR) v zvezi s
samoupravno oz. zakonsko opredelitvijo del oz. ki se lahko
opravljajo po pogodbi o delu ni najti argumentov, zato bi bilo
potrebno za vsa dela oziroma naloge upoštevati splošno
definicijo ter določiti obveznost samoupravne opredelitve. Le
ta namreč lahko edina upošteva konkretne zahteve delovnega
procesa in potrebe OZD. Predlog za razširitev možnosti sklepanja pogodbe o delu tudi za opravljanje nekaterih del oziroma nalog, ki se kot stalno delo opravljajo v manjšem
obsegu vsakodnevno, bi zahteval spremembo zvezne zakonodaje. Vendar sodimo, da bi bila taka sprememba v nasprotju z
družbenimi usmeritvami po omejevaju pogodbenega dela in
neskladna s politiko zaposlovanja.
- Medrepubliški dogovor o uskladitvi temeljnih kriterijev za
urejanje dopolnilnega dela določa, da lahko delo po pogodbi
traja največ 30 dni in izjemoma 60 dni v posameznem koledarskem letu.
ZDR omejuje trajanje pogodbenega dela v vseh primerih na
največ 60 dni v posameznem koledarskem letu. Vendar v
primeru prodaje posameznih proizvodov na začasnih prodajnih mestih dopušča tudi ureditev v posebnih predpisih (zakon
o blagovnem prometu.)
čeprav je vztrajati na stališču, da se v število dni opravljanja
dela po pogodbi o delu štejejo tisti dnevi, ko delavec dejansko
delo opravlja ter da preračunavanje dni v ure ni skladno z
intencijo zakonodajalca, je bilo v dosedanjih razpravah ob
ugotovitvi: da se določbe zakona o trajanju pogodbenega
dela v praksi zlorabljajo, predlagano, da bi delo po pogodbi o
delu omejili v urah. Vendar je opozoriti, da bi taka rešitev brez
dnevne časovne omejitve omogočila pogodbeno vsakodnevno opravljanje določenih del oziroma nalog stalne narave.
V zvezi z ureditvijo pogodbenega opravljanja prodaje posameznih proizvodov na začasnih prodajnih mestih, ob kateri je
upoštevati tudi posebni predpis, ki tega dela časovno ne
omejuje, je bilo opozorjeno, da inšpekcija dela za nadzor nad
izvajanjem določb zakona o blagovnem prometu ni pooblaščena. Zato bi bilo po nekaterih mnenjih najprimerneje tudi to
pogodbeno delo v celoti urejati le v ZDR ob upoštevanju
specifičnosti in potreb blagovnega prometa.
- Obstajajo tudi konkretni predlogi in pobude, da se zakonsko ponovno predvidi posebna pogodba o delu za upokojence, z urno časovno omejitev na teden. Poseben režim za
pogodbeno delo upokojencev je bil z novelo zakona leta 1982
črtan, saj je bilo zanj značilno, da so se na tak način opravljala
predvsem sistemizirana administrtivna, strokovna in druga
podobna dela, za katera bi bilo mogoče skleniti delovno
razmerje s krajšim delovnim časom. Ponovna zakonska opredelitev te možnosti, bi pomenila korak nazaj od zastavljenih
ciljev in prizadevanj, da se z ustreznejšim kadrovanjem, štipendijsko pblitiko in usmerjanjem v izobraževanje preseže
težave deficitarnosti posameznih poklicev, sezonsko povečan
obseg dela pa rešuje s razporejanjem delovnega časa ter
razporejanjem delavcev. Na splošno opredeljena možnost
pogodbenega dela upokojencev za sistemizirana dela oz.
naloge v manjšem obsegu bi pomenila tudi zožitev možnosti
zaposlovanja mladih nezaposlenih oseb. Ob taki splošni ureditvi se zastavlja predvsem vprašanje primernosti in družbene
potrebnosti določanja nekaterih izjem, kar ni samo stvar
zakonske ureditve temveč predvsem družbene opredelitve do
tega problema.
15. NADZOR NAD IZVAJANJEM DELOVNO
PRAVNE REGULATIVE
Nadzor nad izvajanjem materialnih in formalnih delovno
pravnih norm je z zakonom naložen tako notranjim organom
samoupravnih organizacij in skupnosti kot tudi zunanjim
državnim in družbenim organom.
Pri bodočem dograjevanju ZDR bi na podlagi ocene pozitivne ureditve in ugotovljene problematike njenega izvajanja
na področju nadzorstva nad izvajanjem delovno pravne regulative kazalo z namenom večje učinkovitosti nadzorstva:
- precizirati določbo 222. člena ZDR o pristojnosti organov
inšpekcije za delo glede izvajanja določb »ustreznih« družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov tako, da bi bilo
jasno na katere akte se nanaša (na tiste, ki vsebujejo delovno
pravne norme - npr. o kadrovski politiki, politiki zaposlovanja,
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o urejanju dopolnilnega dela. o minimalnih standardih za
življenje in kulturne razmere delavcev, o oblikovanju in delitvi
sredstev za osebne dohodke, itd.),
- pooblastiti organe inšpekcije za delo za nadzorstvo nad
izvaianiem delovnopravnih norm, ki so vsebovane v drugih
posebnih zakonih, ne pa v ZZD in ZDR, kar bi zagotovilo
celovitost nadzora na področju delovnih razmerij,
- razširiti krog pooblastil teh organov s pooblastilom, da bi
lahko neposredno zadržali izvršitev dokončne odločbe o
posamični pravici delavca v primerih ugotovljene očitne kršitve delavčeve pravice in
- razčistiti vprašanje ali je po 70. členu republiškega
zakona o državni upravi organ inšpekcije za delo pristojen
izdaiati t.i. ureditvene odločbe na področju posamičnih pravic
delavcev iz delovnega razmerja oz. v ZDR pooblastiti ta organ,
da lahko poseže zaradi varstva pravic delavcev v nezakonite
samoupravne odločitve oz. da z odločbo zahteva izdajo akta o
posamični pravici delavca.
V zvezi z zagotavljanjem učinkovitega nadzorstva pa bi
izven obsega ZDR kazalo ob spremembah in dopolnitvah ZZD
opredeliti tudi družbenega pravobranilca
oraan ki opravlja nadzorstvo nad zakonitostjo dela OZD.
Odpraviti bi bilo potrebno tudi pomanjkljivost, da pos ovodm
organ ne more zadržati posamičnega akta o pravci dlelavca, n
določiti roke za reagiranje poslovodnih organov'. Nenazadnj
pa bi bilo kazalo v ZZD v okviru notranjega nadzora kamor
sodi tudi delovanje organa ssmoupravne del^avske kontrole,
zagotoviti učinkovitejše delo tega organa in odpraviti neraci
onalno razreševanje nesoglasja med delavskim svetom m
organom samoupravne delavske kontrole z od'očanlem vse
delavcev, saj takšna ureditev ni smotrna v večjih kolektivih.
SKLEP
Analiza predstavlja podlago za družbeno verifikacijo ugotovitev in konkretnih predlogov za dograjevanje delovne zakonodaje v celoti, za prispevek SR Slovenije k spreminjanju in

dograjevanju ZZD in za pripravo zakonodajnih gradiv v zvezi s
spremembami in dopolnitvami ZDR.
i-'
Dograjevanje ZDR naše republike bo moralo, upošteva e
spremembe in dopolnitve ZZD ter rezultate in predloge te
analize, slediti čimpreje in neposredno po sprejemu zakona o
spremembah
in dopolnitvah ZZD.
1
Neaativna ocena izobrazbene strukture izhaja iz naslednjih podatkov:
- da ie v skupnem številu zaposlenih v letu 1983 delež delavcev brez strokovne izobrazbe (nižja, NKV, PVK) 39,9%,
- da je delež delavcev z višjo in visoko izobrazbo v letu 1983 le 10,3 /o m se je
od leta 1981 povečal le za 0,8% in
..ctrezne- da ie delež v gospodarstvu še neugodnejši in znaša 43,2 /o (brez ustrezne
izobrazbe) in da je9v gospodarstvu delež delavcev z višjo in v.soko izobrazbo le
^Negativno oceno zasluži tudi dejstvo, da je na osnovi ugotovljene z delom
pridobljene delovne.zmožnosti opravljalo dela in naloge kjer se:zahtev a visoka
izobrazba 6 7% delavcev in da ta delež narašča (za 1,9% od leta 1979). vsa leia
je prvoten trend naraščanja, kar velja tako za visoko, kakor tud. za višjo ,n
srednjo jzobra
dosegamo sorazmerno dobre rezultate pri zaposlovanju
pripravnikov saj selevilo realiziranih zaposlitev zelo priblizuje plan ranemu
številu Res pa je. da je priliv diplomantov iz šol še vedno viš|i od realiziranih
zaposlitev (npr. v letu 1986 v prvi polovici leta: priliv 4056, realizirana zaposlite
3534
Obseg dela preko polnega delovnega časa v letih 83. 84 in SS se gjbiie okoli
30-33 mio ur V letu 83 je bilo za cca 6% manj opravl|enih nadur kot leta 82, v letu
M se ie to delo povečalo za 5,6%, v letu 85 pa za 1,3% glede na obseg prejšnjega
leta število nadur v absolutnem znesku počasi narašča, upida pa število
delavcev, ki so delali preko polnega delovnega^asa V letu "le delalopreko
polnega delovnega časa okoli 20% zaposlenih, v letu 841 pa
^
nadurnega dela se je povečal tudi v prvem polletju leta 86 in znaša za 6,6
orimeriavi z enakim obdobjem lanskega leta.
/»ion /n ro/
" število teh delavcev je bilo v letu 1983 - 1989, v letu 1984 - pa 2220 (11 6%
več kot predhodno leto). V strukturi zaposlenih je število »eh delavcev majhno
0 36% Gre za primere delavcev z določenimi znanji in izkušnjami, katerih delo je
?z strokovnih razlogov nepogrešljivo, in za delavce, katerih strokovnost se ne da
nadomestiti z diplomanti brez prakse. Največ jih je v izobraževanj, znanosti,
kU
"odltotk? pTaštVse'nanašajS nHlevilo žensk, ki so opravljale nočno delo,
gl d
5 De'lo po pogodb! o delule v lePtu 1983 v primerjavi z letom 1982 precej uP=d^°
(za 1$%). v letu 1984 naraslo za 9,9% in v letu 1985 (I. polletje) zopet upadlo za
18%
število opravljenih
ur dela preko
po pogodbi
o deludoločene
znaša okoli
8 mioomejitve.
ur. 13
ooaodbenega
dela se opravlja
zakonsko
časovne
Pogodbnega dela je po obsegu enkrat več v negospodarstvu kotvgospodan
stvu, pri čemer tako delo v gospodarstvu opravljajo predvsem delavci I. do W.
zahtevnostne stopnje izobrazbe (83%), v negospodarstvu pa |e kar 60/o del
takih, da jih opravljajo delavci s VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO
ANALIZA

.

.

izvajanje zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (skrajšano besedilo)

Z Ustavo SR Slovenije je določeno, da se v okviru pravic in
dolžnosti republike urejajo razmerja, ki so skupnega pomena
za delovne ljudi in občane na področju zaposlovanja.
Na tej osnovi ureja področja zaposlovanja republiški zakon
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, spreiet maja 1974. leta. V naslednjih letih je bil zakon trikrat
noveliran, aprila 1977, marca 1978 in julija 1982, pri čemer so
se spremembe in dopolnitve nanašale na financiranje dejavnosti skupnosti za zaposlovanje, uskladitev z zakonom o
združenem delu in zakonom o evidencah na področju dela ter
na zavarovanje za primer brezposelnosti in zagotavljanje
sredstev za razreševanje presežkov delavcev^
Razlogi za pripravo analize so podani predvsem v nasledv obdobju veljavnosti zakona so se bistveno spremenile
razmere na področju zaposlenosti in zaposlovanja, z tasti pa
so se spremenila stališča do tega področja (gibanje in stanje
na področju zaposlovanja so drugačna kot ob sprejemu
zakona, spoznana je bila potreba po kvahtetnem^ produk vnem zaposlovanju z vključevanjem višjih izobrazbenih struktU V

- Sp^eL|eta je bila vrsta družbenih dokumentov, ki se nanašajo na področje zaposlovanjaali se tega področja dotikajo in
zahtevajo preverjenje obstoječe ureditve,

- dograjuje se zakon o združenem delu in.zakon o delovnih
razmerjih, področje urejanja zaposlovanja in zavarovanja za
primer brezposelnosti pa je logično nadaljevanje urejanja
družbenoekonomskih odnosov - delovnih razmerij nasploh.
Cilj analize je vsebinsko povezati vrsto v preteklem obdobju
sprejetih dokumentov in stališč o problematiki zaposlovanja z
doseženimi rezultati qa tem področju ter oceniti ustreznost
določil zakona glede nadaljnjega razvoja družbenoekonomskih odnosov pri oblikovanju in uresničevanju politike zaposlovanja kot sestavnega deta družbenoekonomskih odnosov v
združenem delu.
Hkrati naj bi analiza predstavljala tudi podlago za ustrezne
dograditve zakonov, ki so temeljnega pomena za nadaljnje
urejanje področja zaposlovanja v posebnem zakonu.
Vsebinsko zajema analiza pregled gibanj na področju zaposlovanja in zaposlenosti v preteklem obdobju in na njih oprte
ocene teh gibanj v naslednjem obdobju. Prikazuje aktivnosti,
potrebne za usklajeno urejanje tokov zaposlovanja ocenjuje
izvajanje nekaterih temeljnih določil zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti ter na tej podlagi oblikuje predloge za nadaljnje zakonsko dograjevanje tega področja.
poročevalec
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I. Značilnosti gibanj zaposlovanja in
zaposlenosti v SR Sloveniji
1. Zaposlenost in rast zaposlenosti
V primerjavi s števiom prebivalstva je zaposlenost prebivalstva v SR Sloveniji dosegla raven razvitih dežel. Po kriteriju
aktivnih zavarovancev je bila leta 1971 zaposlena dobra tretjina prebivalstva, leta 1981 je ta delež porasel na dobrih 42%.
Dolgoročni plan predvideva, da bo ob realizaciji drugih elementov plana stopnja zaposlenosti prebivalstva do leta 2000
narasla na skoraj 46%, pri čemer je ocenjeno, da je tak obseg
zaposlenosti prebivalstva na zgornji demografski meji.
Glede na letni porast prebivalstva so dosežene stopnje rasti
zaposlovanja (do konca 70. let 3,1%, v letih 81-85 1%) v SR
Sloveniji optimalne, saj omogočajo praktično zaposlitev
celotnega letnega porasta aktivnega prebivalstva oziroma
polno zapolenost.
2. Zaposlenost in produktivnost
Podatki kažejo, da rast produktivnosti ni v celoti odvisna
zgolj od stopnje rasti zaposlovanja kot se pogosto poenostavljeno misli, temveč je odvisna v večji meri od učinkovitega
gospodarjenja, smotrnega izkoriščanja materialnih in kadrovskih virov ter sistemskih okvirov, ki vplivajo na oblikovanje
dohodka v organizacijah združenega dela.
Rast produktivnosti dela je namreč upadala tudi v osemdesetih letih, kljub močnemu padcu rasti zaposlovanja.
Poprečno je bila v obdobju 1981-1985 produktivnost dela v
celotem gospodarstvu višja le za 0,1%, v gospodarstvu združenega dela pa je upadala po poprečni letni stopnji 0,4%.
Takšna gibanja v produktivnosti dela nedvomno kažejo odmik
od cilja produktivne zaposlenosti.
3. Sektorska struktura zaposlenosti
Struktura zaposlenih se je po poglavitnih sektorjih relativno
počasi spreminjala. Danes še vedno 13% delavcev zaposluje
primarni sektor ter dobrih 44% sekundarni sektor. Šele proti
koncu devetdesetih let se predvideva bistveni premik v sektorski razporeditvi zaposlenih, pa še tedaj bo zaostanek za razvitimi družbami precejšen.
V strategiji bodočega razvoja je pomembno doseči tudi z
vidika zaposlovanja bistveno večje možnosti zaposlovanja v
terciarnem in kvartarnem sektorju, tembolj ker izobraževalni
sistem daje pretežno kadre IV. in V. stopnje zahtevnosti, ki se
najproduktivneje angažirajo v manjših (tehnološko in inovativno) propulzivnih obratih.
4. Izobrazbena struktura zaposlenih
Možnosti za doseganje hitrejših premikov v sektorski strukturi zaposlenih so v veliki meri odvisne od sprememb v izobrazbeni strukturi zaposlenih. V zadnjih desetih letih se razmerja med delavci s strokovno izobrazbo in delavci brez
strokovne izobrazbe sicer izboljšujejo v korist prvih, vendar
stanje ni zadovoljivo. Delež zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo je tako komaj 10%.
Poglavitni razlog prepočasnega spreminjanja izobrazbene
strukture v gospodarstvu, zlasti industriji je t.i tehnološki
imperativ, to je medsebojna vzročna zveza med sorazmerno
nizko doseženo stopnjo tehnološke opremljenosti dela in tej
ustrezno izobrazbeno strukturo. Tehnološki imperativ v naših
razmerah deluje izrazito konservativno glede na počasno
tehnično modernizacijo.
Planski cilji predvidevajo in terjajo veliko hitrejše spreminjanje izobrazbe strukture zaposlenih, saj naj bi delež zaposlenih z visoko ali višjo izobrazbo do konca srednjeročnega
obdobja narastel na 13%, do leta 2000 pa na več kot 17%.
Zmanjšal naj bi se tudi delež delavcev brez strokovne izobrazbe (od ca. 40% na 33%).
5. Razpoložljivi kadrovski viri v SR Sloveniji
V SR Sloveniji so že dolgo časa glavni viri delavcev za novo
zaposlovanje mladi, ki prihajajo med aktivno pribivalstvo iz
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vseh vrst šol. Domicilni priliv (znaša med 26.000 do 27.000) je
manjši od povpraševanja združenega dela po novih in nadomestnih potrebah, zato zaradi tega in zaradi strukturnih
(poklicnih, izobrazbenih) neskladij med kadrovskim povpraševanjem in kadrovsko ponudbo nastajajo potrebe po pridobivanju delavcev iz drugih območij Jugoslavije. Približno tri
četrtine vseh na novo *aposlenih so delavci iz SR Siovenjje,
ena četrtina pa so delavci iz drugih območij Jugoslavije (njihovo število se giblje na ravni okrog 7500 oseb letno in se ie
od začetka osemdesetih let znižalo za okrog 3000).
Ob visokih izkazanih letnih potrebah (nad 40.000) in ob kar
tretjino manjšem domicilnem prilivu v kadrovski kontingent
se na globalni ravni delovna sila v SR Sloveniji že kaže kot
relativno redek pro'dukcijski faktor in kot objektivna ovira
nadaljnjega razvoja.
6. Gibanje in struktura brezposelnosti
Za gibanje brezposelnosti v preteklem srednjeročnem
obdobju je značilen trend naraščanja v prvih letih in ponovnega upadanja v zadnjih letih tega obdobja (stopnje brezposelnosti : 1981 - 1,9%, 1984 - 1,93%, 1984 - 1,85% 1985 - 1,7%
ali 14.657 oseb).
Med iskalci zaposlitve je še vedno največji delež delavcev
ozkega profila, med brezposelnimi je več žensk kot moških.
Delež žensk in iskalcev prve zaposlitve se zmanjšuje skozi vse
srednjeročno obdobje, v zadnjih dveh letih se zmanjšuje tudi
delež mladih oseb (do 26. leta) med brezposelnimi.
Serija podatkov o gibanju brezposelnosti za celotno srednjeročno obdobje kaže značilnosti, da je v celotnem obsegu
brezposelnosti relativno konstanten delež iskalcev zaposlitve,
ki čakajo na delo več kot 6 mesecev, ter delež težje zaposljivih
oseb (invalidi, fluktuanti in socialno težje zaposljive osebe).
Delež prvih znaša 5%, delež drugih pa 30% števila brezposelnih. Pri ostalih iskalcih zaposlitve gre za relativno normalen
proces tekočega zaposlovanja. Značilno je tudi to, da je med
iskalci zaposlitve, ki čakajo več kot 6 mesecev, največji ravno
delež tistih t. i. suficitarnih poklicev.
Odvisno do dinamike prestrukturiranja gospodarstva je v
naslednjem obdobju realno pričakovati obsežnejša strukturna neskladja ter potrebe po preusmeritvi in preusposabljanju v poprečju najmanj okrog 5.500 delavcev letno ali okoli
0.5% vseh zaposlenih. To število bo proti koncu srednjeročnega obdobja znatno večje kot na začetku.
Iz dosedanjega obsega pri skupnostih za zaposlovanje evidentiranih tehnoloških in ekonomskih presežkov (manj kot
2.000 letno) ni možno sklepati na večje procese prestrukturiranja v organizacijah združenega dela niti na večje ekonomske težave. Hkrati pa iz nekaterih raziskav izhaja, da je 30%
vseh zaposlenih podzaposlenih. Vse to kaže, da še ni zlasti
ekonomskega motiva za razreševanje podzaposlenosti, obenem pa prav taka podzaposlenost blokira hitrejše procese
prestrukturiranja.
II. Ocena izvajanja zakonskih določb in
smeri za njihovo dograjevanje
1. Zaposlovanje kot sestavina
družbenoekonomskega odnosa in zaposlovanje
kot dejavnost
V socialistični samoupravni družbi temelji osnovni družbenoekonomski odnos na kategoriji družbene lastnine na proizvajalnih sredstvih. Delavci vstopajo v ta družbenoekonomski
odnos na ta način, da dobijo pravico razpolaganja, uporabe in
upravljanja nad delom družbenih sredstev. To pravico morajo
izvrševati ne samo v lastnem interesu, temveč tudi v interesu
družbe kot celote in celotnega združenega dela. Tudi odgovornost delavcev v združenem delu za uresničevanje politike
zaposlovanja je ena od sestavin celovitega družbenoekonomskega odnosa, povezanega s pojmom upravljanja družbene
lastnine. Z razširjeno reprodukcijo sredstev v družbeni lastnini mora biti zagotovljena podlaga za uresničevanje pravice
do dela z družbenimi sredstvi tistih ki te pravice še niso
uresničili. Te sestavine družbenoekonomskega odnosa so v
določenem obsegu urejene zlasti v naslednjih sistemskih
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predpisih: zakonu o združenem delu, zakonu o razširjeni
reprodukciji in minulem delu ter zakonu o družbenem planiranju, morale pa bi postati neločljiv del investicijske in kreditne
politike.
.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je predmet te analize, je zaradi tega po svojem
značaju izvedbeni zakon. Tako razrešuje področje zaposlovanja na podlagi rešitev sistemske zakonodaje in je usmerjen
predvsem na urejanje tistih dejavnosti, ki omogočajo delovnim ljudem, da uresničujejo pravico do dela oziroma urejanje
operativne - kadrovsko zaposlovalne dejavnosti v organizacijah združenega dela (planiranje kadrov v najširšem pomenu).
Iz navedenih razlogov je ureditev v zakonu o zaposlovanju
odvisna od celovitega urejanja družbenoekonomskih odnosov v sistemski zakonodaji. Tudi novelizacija zakona o zaposlovanju ne bo mogla vsebinsko zajeti in urediti področja
zaposlovanja v najširšem smislu, kar pomeni, da bo zakon se
vedno temeljil na svoji izvedbeni funkciji.
Zakon opredeljuje vlogo kadrovskega planiranja, nacrtne
priprave kadrov, racionalnega zaposlovanja itd., vendar zgolj
skozi načine oziroma instrumentarji za planiranje in uresničitev zaposlovanja. Manj dorečen je glede tega, kako naj se
ugotovljeni lastni interesi organizacij združenega dela usklajujejo s širšimi interesi zaposlovanja na ožjem in širšem
območju (občine, regije, republike).
To je bil tudi razlog za sklenitev vrste družbenih dogovorov
in samoupravnih sporazumov, s katerimi se je skušalo vzpostaviti tesnejše vezi med politiko zaposlovanja in ostalimi
vidiki družbene reprodukcije (Družbeni dogovor o uresničevanju kadrovske politike, Družbeni dogovor o oblikovanju in
izvajanju štipendijske politike, Družbeni dogovor o minimalnih standardih za življenjske in kulturne razmere delavcev pri
zaooslovanju).
Učinkovitost družbenega dogovarjanja in samoupravnega
sporazumevanja o teh segmentih politike zaposlovanja lahko
presojamo na podlagi ocen teles teh družbenih dogovorov,
po katerih naj bi bili rezultati zadovoljivi. Kljub temu pa stanje
opozarja, da rezultati sporazumevanja in dogovarjanja niso
bili vedno zadovoljivi, razen na področju štipendiranja.
Samoupravni sporazumi o usklajevanju letnih načrtov
zaposlovanja, ki jih sklepajo organizacije združenega dela v
okviru skupnosti za zaposlovanje, so se v vseh dokumentih se
najbolj približali zahtevi, da se pri izvajanju politike zaposlovanja poenotijo in predvserp povežejo naloge vseh nosilcev
zaposlovanja (organizacij združenega dela, skupnosti za
zaposlovanje, izobraževalnih skupnosti, Gospodarske zbornice Slovenije oziroma splošnih združenj in izvršnih svetov).
Zato bo v procesu dograjevanja zakona o zaposlovanju
potrebno bolj točno opredeliti:
- dejavnosti oziroma področja, ki po svoji vsebini pomenijo
usklajevanje politike zaposlovanja, ter opredeliti nosilce teh
dejavnosti,
.
- raven izvajanja posameznih dejavnosti (v organizacijan
združenega dela, v občinah ali regijah ter v republiki) ter na
osnovi tega
- način usklajevanja dejavnosti oziroma nalog posameznin
nosilcev družbenega razvoja.
2. Organiziranost samoupravnih interesnih
skupnosti za zaposlovanje in delegatski sistem
S samoupravnimi sporazumi je v SR Sloveniji ustanovljenih
65 občinskih skupnosti za zaposlovanje. Zakon opredeljuje
možnost, da delavci v organizacijah združenega dela in drugi
delovni ljudje za opravljanje določenih skupnih zadev in za
uresničevanje načela vzajemnosti in solidarosti na področju
zaposlovanja lahko ustanove tudi medobčinsko skupnost za
zaposlovanje. Te so bile sicer formalno ustanovljene, večinoma pa niso zaživele.
...
V SR Sloveniji sta bili ustanovljeni še dve mestni skupnosti
za zaposlovanje (Ljubljana in Maribor).
Za območje republike so občinske skupnosti za zaposlovanje s samoupravnim sporazumom ustanovile Zvezo skupnosti
za zaposlovanje SR Slovenije.
Pri uresničevanju in poglabljanju delegatskih odnosov ki jih
zahteva sedanja zakonska ureditev skupnosti za zaposlovanje, je zaslediti vse značilnosti in probleme, ki jih sicer opažamo v razvoju in delovanju delegatskega sistema. Tako
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široko zasnovan delegatski sistem v skupnostih za zaposlovanje, vsaj formalno, zagotavlja pogoje za široko, demokratično,
oblikovanje samoupravnih odločitev in pogoje za visoko stopnjo podružbljanja zaposlovalne politike. V uresničevanju tako
zastavljenega sistema pa je vrsta težav, ki otežkočajo oblikovanje ter izvajanje odločitev
Zaradi večje učinkovitosti in tudi večje kvalitete delegatskega odločanja, še posebno pa zaradi smiselnejšega usklajevanja in obvladovanja zaposlitvenih tokov, bi bolj ustrezala
taka samoupravna organiziranost skupnosti za zaposlovanje,
ki bi bolj upoštevala naravo interesov, ki se usklajujejo znotraj
skupnosti. Področje zaposlovanja, štipendiranja in zagotavljanja socialne varnosti po načelu vzajemnosti in solidarnosti
bi bilo smotrno urejati na širših območjih, znotraj katerih se
dejansko odvijajo procesi zaposlovanja ob upoštevanju zaposlitvenih tokov, migracije, števila prebivalstva ali zaposlenih,
medsebojne povezanosti in soodvisnosti OZD, mreže šol,
prometne povezanosti itd.
3. Temeljne dejavnosti samoupravnih
interesnih skupnosti za zaposlovanje
Po vsebini v zakonu opredeljenih nalog je moč opredeliti
naslednje temeljne dejavnosti samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje:
- usklajevanje planskih elementov na področju zaposlovanja; kljub temu, da zakon ne rešuje temeljnega vprašanja,
kakšno vlogo in naloge naj ima skupnost za zaposlovanje v
procesu družbenega planiranja zaposlovanja in kadrov, so se
v praksi odvijali procesi, ki so po vsebini pomenili samoupravno sporazumevanje in usklajevanje o zaposlitvenih potrebah organizacij združenega dela. V 1979. letu začete aktivnosti za sprejemanje letnih načrtov zaposlovanja, ki še niso
temeljili na usklajenih elementih zaposlovanja v temeljnih
organizacijah združenega dela, so pripeljale do spoznanja, da
je potrebno zagotoviti mnogo hitrejšo povezavo med temeljnimi nosilci pri oblikovanju in uresničevanju politike zaposlovanja ob upoštevanju tudi ekonomskih vidikov zaposlovanja.
V praksi so tako skupnosti presegle družbeno vlogo skupnosti, v katerih delavci samoupravno urejajo uresničevanje pravice do dela in zagotavljanja socialne varnosti za čas brezposelnosti. Postale so mesto, kjer se delavci sporazumevajo tudi
o oblikovanju in izvajanju politike zaposlovanja.
- izvajanje politike zaposlovanja; temeljno vprašanje je,
kako zagotoviti vpliv skupnosti na oblikovanje integralne politike zaposlovanja v celovitem družbenem razvoju, ki ga obljkujejo skupščine družbenopolitičnih skupnosti z dolgoročnimi in srednjeročnimi planskimi dokumenti in tudi z letnimi
resolucijami. Odmevnost stališč skupnosti za zaposlovanje je
često odvisna od neformalnih oblik sodelovanja oziroma od
pripravljenosti planskih organov in služb družbenopolitičnih
skupnosti ali pa se jim daje zgolj status izvajalca že drugod
začrtane politike zaposlovanja
- izvajanje štipendijske politike; v skupnostih za zaposlovanje delavci usklajujejo politiko organizacij združenega dela
pri podeljevanju štipendij učencem in študentom. V ta namen
oblikujejo in spremljajo uresničevanje politike štipendiranja,
določajo kriterije in merila za podeljevanje štipendij, usklajujejo razpisa štipendij, ki jih podeljuje združeno delo na
območju občine, se dogovarjajo o prednostnem zaposlovanju
štipendistov itd.
—zagotavljanje socialne varnosti delavcem za primer brezposelnosti;
.
Občinske skupnosti za zaposlovanje so po zakonu pristojne
in odgovorne zagotavljati delavcem pravice v primerih, ko
brez svoje krivde izgubijo zaposlitev. V tej svoji funkciji se
skupnosti za zaposlovanje dogovarjajo po načelih vzajemnosti in solidarnosti za enotnost socialne politike in zbiranje ter
prelivanje sredstev za te namene.
Dejavnost zaposlovanja je z družbenega vidika povezana z
drugimi družbenimi dejavnostmi, ki skupaj tvorijo celovito
integracijo potreb združenega dela in posameznikov. Za
dosedanjo raven delegatskih odnosov je značilna premajhna
povezanost teh področij, zlasti področja izobraževanja in
zaposlovanja. Po veljavni zakonodaji se skupnosti za zaposlovanje vključujejo v skupščinski sistem prek skupnosti socialnega varstva. V teh skupnostih se usklajujejo in dogovarjajo
vprašanja s področij zavarovanja za primer brezposelnosti in
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štipendiranja, torej tiste funkcije skupnosti za zaposlovanje,
ki niso temeljne v skupnostih za zaposlovanje, vendar se v
skladu z družbeno dogovorjeno delitvijo dela v teh skupnostih
opravljajo.
4. Organiziranost strokovnega dela
v skupnostih za zaposlovanje
Z ustanovitvijo občinskih skupnosti za zaposlovanje in no ,o
organiziranostjo Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije v 1982. letu so bile strokovne službe zaposlovanja na
novo formirane. Ustanovile so jih občinske skupnosti za zaposlovanje za območje več občin oziroma Zveza skupnosti za
zaposlovanje v republiki, skladno s samoupravnimi sporazumi o ustanovitvi skupnosti.
Strokovne službe skupnosti za zaposlovanje so organizirane na medobčinski ravni s tem, da ena strokovna služba
tvori strokovno zaledje večim občinskim skupnostim za zaposlovanje. Ta princip je načeloma racionalen, saj omogoča
primerno koncentracijo in specializacijo strokovnih kadrov in
večjo vsebinsko povezavo zaposlovanja znotraj regije. Naloge
teh strokovnih služb obsegajo zlasti dve osnovni dejavnosti:
plansko-analitsko in operativno. Plansko-analitska dejavnost,
ki je namenjena pretežno organom skupnosti, obsega opravila spremljanja in usklajevanja letnih načrtov zaposlovanja,
dolgoročnega načrtovanja, analitičnega spremljanja poklicnega usmerjanja in štipendiranja ter socialne varnosti brezposelnih. Operativne dejavnosti so namenjene zlasti končnemu
uporabniku in obsegajo dejavnosti v zvezi s spremljanjem
prijav o potrebah po delavcih v organizacijah združenega
dela, posredovanjem informacij o prostih delih in nalogah,
svetovanjem in vodenjem postopkov s področja poklicnega
usmerjanja, štipendiranja, nomenklature poklicev in zavarovanja za primer brezposelnosti. Poleg nalog, ki jih strokovne
službe opravljajo v skladu z določili zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, te službe opravljajo
tudi naloge, ki izvirajo iz zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in samoupravnih sporazumov o politiki
štipendiranja.
V zvezi z organiziranostjo strokovnega dela oziroma služb
za zaposlovanje se že vrsto let odpirajo vprašanja, kako s
primernejšo organiziranostjo zagotoviti družbeno pričakovane rezultate strokovnega dela na tern področju in hkrati
zagotoviti čim racionalnejšo obvladanje tega področja.
Ob dograjevanju zakona bo potrebno razčistiti vprašanja o
obliki in načinu organiziranja strokovnega dela na tem
področju ne glede na to, ali bo to vprašanje uredil sam aii pa
bo to prepuščeno drugim, samoupravnim oblikam urejanja.
5. Zavarovanje za primer brezposelnosti in
uveljavljanje pravic iz zavarovanja
Pri analiziranju izvajanja zakonskih določil glede posameznih pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti, velja opozoriti zlasti na naslednje:
- denarno nadomestilo
Nadomestilo za čas brezposelnosti, ki je delavčeva pravica
iz minulega dela, po sedanji ureditvi sproža nekatera vprašanja, ki se nanašajo predvsem na razloge prenehanja delovnega razmerja, ki se štejejo kot izraz lastne volje, pa kljub
temu oseba lahko uveljavlja pravico do denarnega nadomestila (zdravstveni razlogi, zaposlitev delavčevega zakonca v
drugem kraju ter sklenitev zakonske zveze v drugem kraju);
Več okoliščin govori v prid temu, da se ti razlogi v bodoči
ureditvi opustijo oziroma se opredelijo na način, ki bo zagotavljal njihovo restriktivno uporabo. Težko je namreč v posamičnih primerih, ko delavcu na lastno voljo preneha delovno
razmerje iz zdravstvenih razlogov, ugotavljati dejansko upravičenost takega ravnanja delavca. Hkrati predpis s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega
varstva kot tudi predpisi z delovno pravnega področja omogočajo drugačno rešitev, ne pa prehod delavca v odprto brezposelnost.
Osnove za odmero denarnega nadomestila;
Višina denarnega nadomestila je odvisna od osebnega
dohodka upravičenca, ki ga je dosegel v času zaposlitve, pri
čemer znesek denarnega nadomestila ne more znašati manj
kot znesek osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in
socialno varnost in ne več kot povprečni čfsti osebni dohodek
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zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem koledarskem
letu. V razmerah, ko ni mogoče več ohranjati zneskov denarnih nadomestil v realnem razmerju do osebnih dohodkov
zaposlenih delavcev, bo potrebno v bodoči zakonodaji realneje opredeliti tako osnove za odmero denarnega nadomestila kot tudi usklajevanje višine zneska denarnih nadomestil z
rastjo osebnih dohodkov.
Odnos med zakonskim in samoupravnim urejanjem teaa
področja.
Na osnovi obstoječih zakonskih določil ostane zelo malo
možnosti za urejanje tega področja v samoupravnih aktih
skupnosti, ne da bi pri tem prekoračili določila zakona. Zato
bo pri dograjevanju zakona potrebna odločitev ali v zakonu
čimbolj splošno urediti to področje in prepustiti natančnejšo
opredelitev samoupravni ureditvi, ali pa to področje v zakonu
povsem natančno in dokončno urediti.
-denarna pomoč
Ta prejemek za čas brezposelnosti po vsebini ne moremo v
celoti šteti kot delavčevo pravico z minulega dela, saj je po
nekaterih, zanjo značilnih elementih, bližja opredelitvam socialnovarstvenih pravic. Trajanje te pravice časovno ni omejeno, preneha le iz razlogov, zaradi katerih preneha tudi
pravica do denarnega nadomestila. V bodoče bo potrebno to
pravico vsebinsko spremeniti. Zakon o zaposlovanju naj bi
urejal tisto vrsto denarne pomoči, ki gre brezposelni osebi v
času njenega izobraževanja, usposabljanja in prekvalifikacije
za poklic oziroma delo, ki mu bo omogočalo ustrezno zaposlitev. Taka opredelitev pomeni aktivno vlogo denarneg prejemka brezposelne osebe, ki omogoča dokončno razrešitev
problema brezposelnosti posamezne osebe.
- priprava na zaposlitev
Priprava na zaposlitev je pravica brezposelne osebe, ki jo
uresničuje v skupnostih za zaposlovanje in ki bi po vsebini, po
obsegu upravičencev ter obsegu porabljenih sredstev pravzaprav morala biti prioritetna pravica. Na ta način bi zagotovili
najracionalnejšo uporabo družbenih sredstev, namenjenih za
zaposlovanje, z vidika posamezne brezposelne osebe pa bi ji
ta pravica dokončno zagotovila zaposlitev ter na tej osnovi
tudi materialno in socialno varnost. Pri izvajanju zakona,
zlasti oblikovanju politike zaposlovanja, se ta možnost za
razreševanje brezposelnosti in racionalnejšega zaposlovanja
in zaposlenosti vse premalo upošteva.
Noveja zakona iz 1982 leta je pravico do priprave za zaposlitev razširila na večji krog upravičencev in sicer na še zaposlene osebe, v primerih, ko njihovo delo postane v organizacijah združenega dela nepotrebno zaradi tehnoloških ali ekonomskih razlogov. To pravico pa lahko uveljavijo le delavci
tistih organizacij združenega dela, ki v ta namen na podlagi
samoupravnega sporazuma s pristojnimi skupnostmi združujejo sredstva. To zakonsko določilo v praksi ni zaživelo, saj na
podlagi opredeljenega načina namenskega združevanja sredstev ni bil sklenjen niti en samoupravni sporazum.
6. Financiranje dejavnosti zaposlovanja
Svoje obveznosti glede sredstev za zagotavljanje in uresničevanje pravic in dajatev iz zavarovanja za primer brezposelnosti, zadovoljevanja potreb in ciljev, zaradi katerih so ustanovljene skupnosti za zaposlovanje in opravljanje strokovnih
opravii delovnih skupnosti, določajo ustanovitelji skupnosti
na podlagi programa dejavnosti skupnosti s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi. Pri sredstvih, namenjenih za izvajanje
dejavnosti skupnosti za zaposlovanje, je opaziti naslednje
značilnosti:
- delež sredstev za zaposlovanje v celotnem družbenem
proizvodu SR Slovenije se je pričel realno zmanjševati v letih,
ko so se pričeli pojavljati relativno večji problemi tudi na
področju zaposlovanja (od 0,11% v 1980 letu na 0,09% v 1985
letu).
- manjšim možnostim zaposlovanja in večje brezposelnosti
je sledila tudi prerazporeditev sredstev po namenu njihove
uporabe v samih skupnostih za zaposlovanje in to v škodo
izvajanja preventivnih oziroma aktivnih programov za razreševanje problemov. Porasel je delež sredstev, potrebnih za
zagotavljanje z zakonom opredeljene socialne varnosti v času
brezposelnosti. S temi sredstvi se sicer zagotavlja materialna
in socialna varnost brezposelnih oseb, ne prispeva pa se k
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njihovemu hitrejšemu zaposlovanju in s tem k trajni socialni
varnosti.
.
Sedanji sistem zbiranja sredstev za socialno varnost in
pripravo delavcev za zaposlitev je zajet v splošni na nivoju
občine določeni prispevni stopnji za zaposlovanje, ki jo plačujejo delovni ljudje skupnostim za zaposlovanje (iz dohodka in
ob bruto osebnih dohodkov). Ker gre za zakonsko določene
pravice, ki so enotne na območju vseh skupnosti, in so jih
dolžni zagotavljati vsi delavci v združenem delu solidarno in
vzajemno, bi se kazalo zavzemati zaradi različnih materialnih
možnosti za posebno enotno prispevno stopnjo za kritje pravic iz naslova socialne varnosti brezposelnih (denarno nadomestilo, denarna pomoč, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje). Ta stopnja naj bi bila enotna za vse skupnosti za zaposlovanje na območju republike in bi morala zadoščati za vsa izplačana sredstva za te namene. Dogovarjanje o
obsegu teh sredstev v okviru občinske skupne porabe bi
potekalo enotno in se ne bi več določal različen obseg sredstev. Tak način zagotavljanja sredstev bi še vedno vključeval
sistem solidarnosti, zato bi morali s samoupravnimi splošnimi
akti skupnosti urediti kriterije upravičenosti do teh sredstev,
namensko porabo sredstev in nadzor nad porabo sredstev.
III. Ugotovitve in predlogi za urejanje
področja zaposlovanja
1. Ugotovitve
-Zaposlenosti jn zaposlovanja ne moremo razreševati zgolj
znotraj določil zakona o zaposlovanju, ampak le znotraj celovitega družbenoekonomskega razvoja, ki bo zagotavljal medsebojno usklajenost gospodarskega razvoja, izobraževanja in
zaposlovanja. V zakonodaji (zakon o združenem delu, zakon o
planiranju, zakon o razširjeni reprodukciji) kot tudi drugih
aktivnostih (investicjska politika, bančni sistem) je potrebno
dovolj trdno opredeliti in zagotoviti pogoje za:
• kvalitetno zaposlovanje in
• razvoj kadrovskega potenciala.
- Iz analize izhaja, da se sicer določila zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti izvajajo, vendar
so določena spoznanja in na njih oprte aktivnosti, ki jih je
narekoval razvoj in gibanja na tem področju, že presegle
okvire določil tega zakona.
- Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela so
temeljni nosilci politike zaposlovanja in dejavnosti, s katerimi
naj bi zagotavljali ne samo večje možnosti za novo zaposlovanje, ampak tudi kvalitetno zaposlenost. Njihova odgovornost
se ne more omejiti zgolj na pripravo planov potrebnih kadrov
ter način njihovega pridobivanja. Gre zlasti za odgovornost.
- da pri uresničevanju pravice odločanja o pridobivanju in
razporejanju dohodka zagotavljajo tak lasten razvoj, ki bo
omogočal novo ali kvalitetnejšo zaposlitev;
- da proizvodne zmogljivosti, razpoložljivo znanje delavcev
in delovni čas, smotrno izkoriščajo.
- Ko gre za širša vprašanja, ki se nanašajo na zaposlovanje
in vodenje skupne politike na tem področju, morajo del
obveznosti prevzeti zlasti družbenopolitične skupnosti
(občine, republika).
-Temeljne funkcije samoupravnih interesnih skupnosti za
zaposlovanje v zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti niso jasno opredeljene, prav tako te funkcije niso opredeljene ne v ustavi in ne v zakonu o združenem
delu. Pravna in dejanska možnost vplivanja na družbene
usmeritve razvoja družbenopolitične skupnosti mora izhajati
iz funkcije samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje. Po drugi strani se mora v teh skupnostih zagotoviti
izvajanje tistega dela razvojnih nalog, ki se nanašajo na zaposlovanje.
- Dejavnost zaposlovanja je z družbenega vidika povezana
z drugimi družbenimi dejavnostmi, ki skupaj tvorijo celovito
integracijo potreb združenega dela. To so predvsem področja
izobraževanja in socialne varnosti delovnih ljudi.
- Izvajanje določil zakona, ki urejajo pravice iz zavarovanja
za primer brezposelnosti in njihovo uresničevanje, ne povzroča take vrste težav, ki bi zahtevale bistvene spremembe. Ta
določila so skladna tudi s temeljnimi izhodišči za urejanje
zavarovanja za primer brezposelnosti, dogovorjenimi z zveznim družbenim dogovorom o skupnih temeljih politike zaposlovanja.

- Glede na pričakovana gibanja na področju zaposlovanja
in zaposlenosti sedanji način zagotavljanja sredstev za zaposlovanje ne bo mogel zagotoviti uresničitev zastavljenih ciljev
na tem področju.
2. Predlogi in smeri urejanja področja
zaposlovanja
- Uresničevanje odgovornosti zaposlenih delavcev za razvoj zaposlenosti zahteva natančnejšo zakonsko opredelitev
nosilcev obveznosti zaposlovanja ter nalog in oblik, ki bodo
zagotavljale usklajenost ukrepov posameznih nosilcev razvoja;
- Primerno je, da se v zakonu o zaposlovanju opredelijo
poleg nalog, povezanih z načrtovanjem potreb po delavcih,
njihovo načrtno pripravo in zagotavljanjem pogojev za učinkovito izkoriščenost znanja teh kadrov, tudi obveznosti načrtovanja takega razvoja, ki bo zagotavljal racionalno zaposlenost in ustvarjal možnosti za novo zaposlovanje;
- V zakonu bi kazalo razmejiti obveznosti družbenopolitičnih skupnosti in skupnosti za zaposlovanje pri planiranju in
izvajanju družbenoekonomskega in socialnega razvoja.
- Pri opredeljevanju funkcije samoupravnih interesnih
skupnosti za zaposlovanje v zakonu, je potrebno zagotoviti,
da se v njih razrešuje celovita problematika na področju
živega dela.
Zagotovitev take funkcije samoupravnih interesnih skupnosti za zaposlovanje prek jasno definiranih nalog pomeni možnost uresničevanja tistih interesov, delavcev v temeljnih organizacijah in drugih oblikah združevanja dela in sredstev, ki jih
lahko realizacirajo le v teh skupnostih. To zahteva vzpostavitev takega samoupravnega instrumentarija znotraj skupnosti
za zaposlovanje, ki bo zagotavljal visoko stopnjo soodvisnosti
in medsebojne usklajenosti planiranja zaposlovanja v družbenopolitičnih skupnostih.
V ta namen bo moral zakon izrecno opredeliti ustrezne
sporazume, ki jih za usklajevanje letnih načrtov zaposlovanja
sprejemajo organizacije združenega dela v okviru skupnosti
in katerih vsebina se neposredno navezuje na načela in kriterije uresničevanja zaposlovalske funkcije v organizacijah
združenega dela.
- Zaradi narave problematike, ki se razrešuje v skupnostih
za zaposlovanje, zaradi potrebe po večji učinkovitosti delegatskega odločanja ter potreb po celovitejšem obvladovanju
zaposlitvenih tokov se izkazuje potreba po oblikovanju širše
samoupravne organiziranosti temeljnih - območnih skupnosti za zaposlovanje (za območje, ki je širše od občine). Hkrati
je potrebno racionalizirati delovanje delegatskega sistema
tudi v teh samoupravnih interesnih skupnosti.
- Pri organiziranju in povezovanju temeljnih skupnosti za
zaposlovanje na nivoju republike je treba izhajati iz originalnih pristojnosti in funkcij, ki naj se izvajajo na nivoju republike
in so pomembne za vse temeljne skupnosti.
- Pri urejanju področja zavarovanja za primer brezposelnosti bo potrebno zagotoviti, da se odpravijo vse sedanje nedorečenosti na tem področju ter hkrati doseči večje usmerjanje
sredstev za zagotovitev socialne varnosti brezposelnih oseb v
aktivne programe zaposlovanja.
- Način zbiranja sredstev za dejavnost zaposlovanja oz.
uresničitev tistih interesov, za katere so se delavci odločili, da
jih bodo uresničevali v skupnosti za zaposlovanje, naj bi bil
urejen v dveh oblikah in sicer:
• za zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti ter za zagotovitev pogojev za hitrejšo proizvodno,
tehnološko in kadrovsko prestrukturiranje in za zagotovitev
pogojev za hitrejše razreševanje ekonomskih in tehnoloških
presežkov delavcev naj bi se oblikovala sredstva po posebni
enotni prispevni stopnji v republiki. Tak način, temelječ na
vzajemnosti in solidarnosti bi zagotovil enako raven pravic, ki
gredo začasno brezposelnim osebam, in delavcem, katerih
delo je zaradi ekonomskih težav ali tehnoloških sprememb
postalo v določeni OZD nepotrebno;
• za zagotavljanje uresničitve dogovorjenega programa
naj bi se sredstva zagotavljala na podlagi samoupravnega
sporazumevanja združenega dela v skupnosti ža zaposlovanje (splošna po občinah diferencirana prispevna stopnja).
Predlagane rešitve glede zagotavljanja sredstev bo
potrebno dokončno oblikovati in vpeti v spremembe in dopolnitve republiške zakonodaje na področju socialne varnosti ob
usklajevanju z zveznim zakonom o celotnem prihodku in
dohodku.

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV
V SR Sloveniji je po stanju
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR -18. 2. 1987 31. 12. 1986 odlok o ugotavljanju vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov
- Katere občine niso izpolnile
(93. člen Zakona o stanovanjobveznosti?
skem gospodarstvu) sprejelo
31 ali 55% občin.
JOLANDA KOS, delegatka v skih norm in ali je bil za izpolPopis stanovanj oz. stanoDružbenopolitičnem
zboru nitev te obveznosti postavljen vanjskih hiš po navedenem odSkupščine SR Slovenije je po- rok.«
loku je izvedlo 6 ali 11% občin,
stavila naslednje delegatdelni popis 13 ali 23 občin, k
Na vprašanje je Izvršni svet popisu pa ni pristopilo 37 ali
skeo vprašanje:
Skupščine SR Slovenije posreobčin. Podrobnejši podatV zvezi z odgovorom Zveze doval naslednji pisni odgovor: 66%
ki
po
občinah so razvidni iz
stanovanjskih skupnosti SloV odgovoru Zveze stano- pregleda ugotavljanja vrednovenije in Republiškega komistanovanj in stanovanjskih
teja za varstvo okolja in ureja- vanjskih skupnosti Slovenije in sti
nje prostora na predloge Re- Republiškega komiteja za var- hiš v lasti občanov (priloga).
Republiški komite za varstvo
publiške konference ZSMS stvo okolja in urejanje prosto- okolja
in urejanja prostora je
posredovane na seji Družbe- ra na predloge Republiške za uresničevanje
zakona o stanopolitičnega zbora Skupšči- konference Zveze socialistične novanjskem
gospodarstvu
ne SR Slovenije dne 16. 10. mladine Slovenije posredova1985, ki je bil podan v okviru ne na seji Družbenopolitične- sprejel 11. 3.1981 Akcijski proki je bil poslan vsem izobravnavanja poročila o sta- ga zbora Skupščine SR Slove- gram,
vršnim svetom občin. Ob ugonovanjskem gospodarstvu za nije dne 16. 10. 1985, ki je bil tovitvi,
da občine prepočasi
sejo zbora 17. 12. 1986, spra- podan v okviru obravnavanja
poročila o stanovanjskem go- pristopajo k sprejemanju odlošujem naslednje:
kov in popisu stanovanj in sta»V ugotovitvi, ki izhaja iz spodarstvu za sejo zbora 17. novanjskih hiš v družbeni last12.
1986
je
bilo
navedeno,
da
v
besedila zadnjega stavka prnini, je bila dne 9. 4. 1984 povega odstavka omenjenega občinah ni bila izvedena inven- slana zahteva za izvedbo nalotura
(popis)
vrednosti
in
veliodgovora na strani 2 je zaslege, skupaj z navodili in vzorci
diti, da v občinah ni bila izve- kosti stanovanjskega sklada obrazcev. O aktivnosti občin v
dena inventura vrednosti in zasebnikov kljub zakonsko ob- tej zvezi je bil obveščen tudi
velikosti
stanovanjskega veznosti.
Koordinacijski odbor za uressklada zasebnikov in sicer
Delegatka Jolanda Kos je v ničevanje stanovanjske politikljub zakonski obveznosti. V tej zvezi postavila vprašanje: ke pri Predsedstvu Republiške
kolikor je to dejansko zakon- Katere občine te obveznosti ni- konference socialistične zveze
ska obveznost morajo biti za- so izvedle, kaj je bilo zaradi delovnega ljudstva Slovenije.
njo predvidene sankcije. Gle- takega stanja doslej ukrenjeno
V zakonu o stanovanjskem
de na to sprašujem, poleg s strani republiških organov in gospodarstvu ni določen rok
manj pomembnega dejstva, kje so po njihovi oceni vzroki, za izvedbo naloge ravno tako
katere občine te obveznosti morda celo zavestno kršenje ne sankcije. Ne glede na naveniso izvedle, predvsem to, kaj zakonskih norm in ali je bil za deno iz samega zakona in Akje bilo zaradi takega stanja izpolnitev te obveznosti po- cijskega programa uresničevadoslej ukrenjeno s strani pri- stavljenih rok?
nja zakona izhaja, da je nastastojnih organov, kje so po njiV zvezi z navedenim vpraša- vitev evidence o stanovanjih in
hovi oceni vzroki, morda za njem dajemo naslednji od- stanovanjskih hišah v družbeni
celo zavestno kršenje zakon- govor:
in zasebni lastnini po enotni

metodologiji potrebna zaradi
njenega statističnega in družbenega značaja, zato so nosilci nalog družbeno politično
odgovorni za izvajanje zakona.
Občine, ki odloka o ugotavljanju vrednosti stanovanj in
Stanovanjskih hiš v zasebni lasti niso sprejele in tiste, ki so
odloke sprejele in ugotavljanje
vrednosti le deloma opravile,
navajajo, da za to ni na razpolago sredstev in potrebnih kadrov, prisoten pa je tudi odpor
občanov za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov.
Mnenja smo, da ugotavljanje
vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov ni
bilo izvedeno tam, kjer ni bilo
dovolj interesa, angažiranosti
in družbeno politične podpore. Sredstva za izvedbo naloge
so pomembna, vendar ker jih v
občinah niso planirali jih tudi
niso zagotavljali, zagotavljali
pa bi jih lahko iz različnih virov
(proračun, nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča,
prispevki za zaklonišča itd.) in
v etapah (od uveljavitve zakona preteklo šest let).
Republiški komite za varstvo
okolja in urejanje prostora bo
nadaljeval z aktivnostmi za nastavitev enotne evidence o stanovanjih in stanovanjskih hišah v SR Sloveniji, ne glede na
lastništvo zaradi družbenega
značaja te evidence in bo ob
predvidenih spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu proučil 93. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter ga po potrebi dopolnil
in sankcioniral.

PREGLED UGOTAVLJANJA VREDNOSTI STANOVANJ IN STANOVANJSKIH HIŠ
V LASTI OBČANOV PO 93. ČLENU ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU
Odlok po 93. členu
Odlok objavljen v
Točkov,
ZSG - sprejet
uradnem glasilu
Delno
Ni
Izvedeno izvedeno
Opombe
1. AJDOVŠČINA

Uradno glasilo občin Ajdovščina ,N.Gorica,Tolmin
5/86

2. BREZICE
Uradni list SRS, 17/83
4. CERKNICA •
5. ČRNOMELJ
6. DOMŽALE

poročevalec

Sk. dolenjski list 2/82

PRILOGA

Naloga ni izvedena zaradi
pomanjkanja fin.sredstev
predviden začetek I.trom. 87
Sprejem odloka predviden
v I. polletju 87, temu naj
bi sledila akcija popisa
Popis ni izveden, ker za
to ni na razpolago finančnih
sredstev
Popis ni izveden zaradi pomanjkanja fin. sredstev,
predvidoma bo akcija stekla v letu 87
Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin. sredstev,
predvidoma bo akcija stekla v letu 1987, .88
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Odlok po -93;-členu
ZSG - spre .je t

Odlok objavljen v
uradnem glasilu

Točkovanj
Ni
Delno
Izvedeno Izvedeno izvedeno

Predlog odloka v javni obravnavi .začetek popisa po
sprejemu odloka
Popis izveden delno zaradi pomanjkanja kadrov,
predviden zaključek v
letu 1990

7. DRAVOGRAD
8. GOR. RADGONA

Uradne objave Pom.občin
27/83 in 34/83

9. GROSUPLJE
10. HRASTNIK
11. IDRIJA

Uradni list SRS, 37/84
Ur.vestnik Zasavja 17/81

| Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin.sredstev.

Ur. objave 13/85
Ur. objave 28/83

12. IL. BISTRICA
13. IZOLA
14. JESENICE
15. KAMNIK
16. KOČEVJE

Ur. objave -22/84

17. KOPER
18. KRANJ
19. KRŠKO

Sk. Dolenjski list 18/85

20. LAŠKO

Uradni list SRS, 36/81

X
X

21. LENART
22. LENDAVA

X

Ur. objave 28/86

23. LITIJA

X'

Uradni list SRS, 36/81

24. LJUBLJANA

X

Uradni list SRS, 16/84

25. LJUTOMER

X

Ur. objave občin 12/83

26. LOGATEC

X

Uradni list SRS, 21/82

X
X

27. MARIBOR
■4
28. METLIKA

X

29. MOZIRJE

X

30. M. SOBOTA

Ur. objave 1/82

31. NOVA GORICA

Ur.glasilo občin Ajdovščina, N.Gorica, Tolmin
5/86

32. NOVO MESTO

; > v« -1
' X

34. PIRAN
35. POSTOJNA

|

X
X
X

33. ORMOŽ
Ur. objave 1/86

Opombe

Popis zaustavijenv letu
1985, popisano 90%
, Odlok ni sprejet, popis
ni izveden, ker po mnenju
občine za to ni utemeljene potrebe in ni sredstev
I Osnutek odloka v pripravi
predvidoma bo v ponovni
obravnavi v I.polI.1987
Odlok ni sprejet, popis
izveden delno in sicer v
strnjenih naseljih,ostalo
sledi v letu 1987
Popis izveden delno zaradi
pomanjkanja fin. sredstev
| Odlok ni sprejet,popis ni
izveden, ker po mnenju ob| čine za to .ni utemeljene
potrebe
I Popis izveden delno, zaI ključek predviden v letu 87
I Popis ni izveden zaradi pomanjkanja fin.sredstev
Odlok ni sprejet, popis ni
I izveden, ker za to ni potrebnih fin. sredstev
I Popis izveden 60% zaključek
I v letu 1987
Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin. sred.
Popis izveden delno
(na anketne liste odgovorili le v 22%)
Zaradi nestrokovnega dela
je potrebno popis ponoviti
I Popis ni izveden zaradi
1 kadrovskih težav
I Odlok ni sprejet, ker obI čina meni, da za to ni
utemeljenih razlogov in
ni fin. sredstev
I Predviden sprejem odi oka
I v letu 1987
Odlok ni sprejet, ker oble ina meni, da za to ni
I utemeljenih razlogov
I Popis izveden samo v M. Sobot i zaradi pomanjkanja
1 fin. sredstev
i Popis ni izveden zaradi poI manjkanja fin. sredstev
Odlok ni sprejet zaradi
I pomanjkanja fin. sredstev
1 Odlok ni sprejet zaradi
pomanjkanja fin. sredstev
jakcija bo speljana v 1. 87
Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin.sr.,
predvidoma zaključen v 1.87
Odlok ni sprejet popis ni
izveden zaradi pomanjkanja
fin.sr.', akcijo bodo speljali predvidoma v 1. 87
poročevalec
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Odlok po 93. členu
ZSG - sprejet

Odlok objavljen v
uradnem glasilu

Točkovanj
Delno
Ni
Izvedeno Izvedeno izvedeno

36. PTUJ
37. RADLJE OB DRAVI

Medobčinski ur.vestnik

38. RADOVLJICA

Ur.vestnik Gorenjske 36/81

39. RAVNE NA KOR.
40. RIBNICA
41. SEVNICA

Uradni list SRS, 12/85

42. SEŽANA
43. SLOV. GRADEC

Ur. objave 12/84
Medobčinski uradni vestnik
Maribor, 14/85

44. SLOV. BISTRICA
45. SLOV..KONJICE

Uradni list SRS, 21/85

46. ŠENTJUR

Uradni list SRS, 26/83

47. ŠKOFJA LOKA
48. ŠMARJE PRI JEL.

Ur.vestnik Gorenjske 17/83

49. TOIMIN
50. TRBOVLJE'

Ur.vestnik Zasavja 14/82

51. TREBNJE
52. TRZIC
53. VELENJE

Ur.vestnik Gorenjske 29/83

54. VRHNIKA
55. ZAGORJE

Uradni list SRS, 9/82
Ur. vestnik Zasavja 2/83

56, ŽALEC

Opombe
Odlok ni sprejet, popis ni
izveden zaradi pomanjkanja
fin.sredstev
Popis ni izveden zaradi
fin. in kadrovskih težav,
predviden zaključek v 1. 87
Popis izveden delno zaradi
kadrovskih težav
Odlok ni sprejet, popis ni
izveden zaradi pomanjkanja
fin. sredstev
Odlok ni sprejet in ni predviden sprejem do leta 1990
Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin. sredstev
in kadrovskih težav
Popis izveden delno, predviden zaključek do konca
leta 1987
Sprejem odloka zavrnjen v
fazi jav.obravn.,poois ni
izveden
Popis ni izveden, predvidena izvedba do konca
leta 87
Popis izveden delno zaradi nerazumevanja lastnikov
Sprejem odloka zavrnjen v
fazi javne obravnave
Sprejem odloka zavrnjen
v fazi javne obravnave
Popis delno izvršen zaradi pomanjkanja fin.sr.
Odlok ni sprejet, popis ni
izveden zaradi pomanjkanja
f in.sr.in kadrov, popi s
predviden v letu 1987
Odlok v fazi priprave zaustavljen predviden sprejem odloka in popis v 1. 87
Popis ni izveden zaradi
pomanjkanja fin.sr.
Odlok ni sprejet,popis ni
izveden zaradi fin. in
kadrovskih težav

SKLEP
družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi odgovora
izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko vprašanje Jolande Kos
v zvezi s popisom stanovanjskega sklada zasebnikov v občinah
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na seji
13.2. 1987 ob obravnavi odgovora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na delegatsko vprašanje Jolande Kes v
zvezi s popisom stanovanj-
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skega sklada zasebnikov v
občinah v skladu s 47. in 260.
členom poslovnika Skupščine
SR Slovenije naslednji
SKLEP
Izvršni svet Skupščine SR

Slovenije naj vnese v operativni program za izvajanje stališč
in sklepov zborov Skupščine
SR Slovenije, ki so bili sprejeti
ob obravnavi poročila o stanovanjskem gospodarstvu tudi
ustrezne naloge, zadolžitve in

roke za izvedbo popisa stanovanjskega sklada zasebnikov v
občinah. Pri spremembah in
dopolnitvah zakona o stanovanjskem gospodarstvu pa naj
ustrezno dopolni tudi določbo,
ki ureja to vprašanje.
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NOVI PREDPISI
RAZŠIRJA SE DELOVNO PODROČJE POSLOVANJA
JUGOSLOVANSKE BANKE
Ustanovitelji banke so lahko poleg temeljnih in drugih organizacij združenega
dela tudi druge družbenopravne osebe, ki s sredstvi, s katerimi poslujejo, lahko
izvršujejo obveznosti oziroma nosijo rizik
Banka refinancira tudi izvozne posle, ki se nanašajo na skladiščenje blaga v
konsignacijskih skladiščih v tujini, najemanje opreme v tujini in izvoz, za
katerega je dogovorjeno preloženo ali zadržano plačilo
Novi vidik neposredne kreditne podpore banke svojim ustanoviteljem se
nanaša na izvozne posle, ki niso sklenjeni na kredit, to pa je potrebno
omogočiti tudi za posle industrijske kooperacije
S temeljnimi določbami osSprejetje tega zakona se
Zvezni izvršni svet je predlo- ljem bank oziroma državi v cepredlaga zato, da bi se ohrani- nutka se ureja ustanavljanje
žil delegatom v Skupščini loti.
lo in naprej razvijalo vse tisto, Jugoslovanske banke, ki je fiSFRJ v obravnavo in sprejetje
kar je dobro v veljavnem zako- nančna organizacija s pravicaosnutek zakona o Jugoslovan- Pomanjkljivosti
nu, in da bi se odpravile po- mi, obveznostmi in odgovorski banki za mednarodno eko- veljavnega zakona
manjkljivosti in natančnosti, nostmi, ki so določene z zakonomsko sodelovanje (AS-191).
Sprejetje tega akta je v pristoj- , V času, ko se je uporabljal kar bi omogočilo, da se banke, nom. Ustanovitelji banke sklenosti Zbora republik in pokra- veljavni zakon o jugoslovanski skupaj z ustanovitelji in po- nejo samoupravni sporazum o
jin. S tem zakonom se daje banki za mednarodno eko- slovnimi bankami aktivneje, njeni ustanovitvi in ne kot v
možnost ustanavljanja te ban- nomsko sodelovanje in o kompleksneje in bolj angažira- sedanjem zakonu - ko so spoke, njen osnovni cilj pa je skupnih finančnih organizaci- jo, uveljavljajo in razvijajo v razum o ustanovitvi Jugoslospodbujanje, razširjanje in iz- jah (izdan je bil leta 1978) so skladu s temeljnimi funkcijami vanske banke na podlagi odloboljševanje dolgoročne proiz- bili doseženi pomembni rezul- in nalogami pri uresničevanju ka organa ustanovitelja sklenivodnje in finančnega sodelo- tati in pridobljene izkušnje pri strateških opredelitev države le temeljne oziroma združene
vanja družbenih pravnih oseb uresničevanju temeljnih funk- in zaradi uspešnejšega oprav- banke. V osnutku zakona je
s tujimi osebami in njihovo cij in nalog banke. V obrazloži- ljanja nalog na področju izvo- določeno, da so lahko ustanoskupno nastopanje na tretjih tvi osnutak zakona pa se po- za in gospodarskega sodelo- vitelji poleg temeljnih in drutržiščih.
udarja, da so se pri uresniče- vanja s tujino. Ta osnutek za- gih organizacij združenega deZ ustanovitvijo Jugoslovan- vanju teh funkcij in nalog po- kona se predlaga na podlagi la tudi družbene pravne osebe,
ske banke in njenim poslova- kazale tudi določene pomanjk- 8.5. točke resolucije o politiki ki s sredstvi, s katerimi poslunjem bi se ustvarili ugodnejši ljivosti in težave glede na funk- uresničevanja držbenega pla- jejo, lahko izvršujejo obveznopogoji za večjo gospodarsko cije in naloge, ki so bile zasno- na Jugoslavije za obdobje sti oziroma nosijo rizik, določen s tem zakonom.Takšna restabilnost ter uresničevanje ci- vane pri ustanavljanju banke. 1986-1990 leta v letu 1986.
šitev se predlaga zaradi tega,
ljev in nalog, določenih z druž- Njeno delo je bilo v praksi Ustanavljanje
ker se na podlagi dosedanje
benim planom Jugoslavije in z omejeno s tekočimi problemi
prakse ocenjuje, da obstoječa
drugimi akti, s katerimi se ure- in domačimi pogoji, ki se na- Jugoslovanske banke
rešitev ni bila smotrna oziroma
ja ekonomska politika SFRJ na našajo predvsem na nerešene
Predlagane
rešitve
so
usklapodročju ekonomskih odno- ali neustrezno rešene po- jene z zveznimi zakoni, s kate- ni predstavljala elementov poceiotnega jugoslosov s tujino.
membne pogoje poslovanja rimi se ureja bančni sistem, si- vezovanja
vanskega bančništva, kot je bibanke,
na
težave
in
neučinkoUstvarjanje pogojev za ustastem kreditnih odnosov s tuji- lo obrazloženo pri izdaji veljavnavljanje in poslovanje banke vitost pri izvajanju zakona, na no in sistem planiranja, v os- nega zakona.
na način, kot je to urejeno s drugačne sistemske rešitve, nutku zakona je razširjen krog
tem zakonom, bi povzročilo, prav tako pa tudi na druge te- poslovanja
V konceptu osnutka zakona
Jugoslovanske
da zainteresirano združeno koče ukrepe širše ekonomske banke z določanjem novih je določeno, da se Jugoslovandelo zagotovi v okviru svojih politike.
oblik in vidikov kreditiranja, ska banka ustanovi kot enotna
Predlagane rešitve v osnut- predloženi pa so tudi novi viri organizacija na območju
temeljnih oziroma združenih
bank ustrezna sredstva za nje- ku zakona so izraz sedanjih zagotavljanja sredstev za nje- SFRJ. Zaradi racionalnejšega
no poslovanje. Z zagotavlja- domačih in mednarodnih po- no poslovanje.
in učinkovitejšega poslovanja
njem teh pogojev bi se omogo- gojev, prav tako pa tudi potreb
izvoznikov
kapitalnih
dobrin
čila večja udeležba jugoslovanskega gospodarstva na po kompleksni in vsestranski
Predlog zakona o Jugoslovanski banki za mednarodmednarodnem tržišču, s po- podpori prizadevanjem za ponoekonomsko sodelovanje - AS 191
sredovanjem te banke pa bi se večanje izvoza in razvijanja
prispevalo k povečanju priliva višjih oblik gospodarskega sodeviznih sredstev ustanovite- delovanja s tujino.
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pa se predvideva možnost, da
lahko banka s poslovnimi bankami ustanavlja predstavništva
v tujini. Poleg tega je predvidena tudimožnost, da lahko postane članica tujih finančnih in
drugih organizacij, o čemer pa
je potrebno soglasje Zveznega
izvršnega sveta.
V osnutku zakona je določeno, da Jugoslovanska banka
še naprej izvaja refinanciranje
temeljnih in združenih bank za
izvozne posle na kredit opreme, ladij, izvajanje investicijskih del v tujini na kredit, kompletnih objektov, vlaganja v
lastna in mešana podjetja v tujini in raziskovalna dela, prav
tako pa tudi za izdelavo študij
in projektov v tujini, predvideva pa se tudi refinanciranje
prozvodov za posebne namene. Predvsem se poudarja, da
banka financira posle z rokom
plačila, ki je daljši od enega
leta.
Na podlagi potrebe, ki izhaja
iz dosedanje prakse, se predlaga, da banke poleg dosedanjih
refinancira tudi realizacijo
skupnih izvoznih projektov,
programov ali dejavnosti v tujini, kjer nastopa več njenih
ustanoviteljev oziroma temeljnih in združenih bank, prav ta-,
ko pa tudi, da izvaja refinanciranje kreditov, ki ji dajo ustanovitelji lastnim in mešanim
podjetjem v tujini za osnovna
in trajna sredstva.
Zaradi omogočanja trajne
prisotnosti posameznih vrst
blaga na tujem tržišču, to je
namreč eden od pogojev za
sklenitev poslov, se predlaga
tudi refinanciranje skladiščenja blaga v konsignacijskem
skladišču v tujini, prav tako pa
tudi najemanje opreme v tujini.
Prav tako se predvideva tudi
refinanciranje izvoznih poslov,
za katere je dogovorjeno, da
se plačilo preloži ali zadrži.
V osnutku zakona se pooblašča Zvezni izvršni svet, da
predpiše, kateri proizvodi za
posebne namene so lahko
predmet refinanciranja. V
obrazložitvi se poudarja, da bi
se tako lahko zagotovilo, da bi
se vnaprej vedelo, kateri so ti

proizvodi, na ta način pa bi se
odpravila dosedanja praksa,
da se za vsak konkreten posel
izdaja sklep ZlS-a
Neposredno
kreditiranje
ustanoviteljev
Ena od predlaganih rešitev
se nanaša na neposredno kreditiranje ustanoviteljev Jugoslovanske banke in sicer kreditiranje izvoznih poslov na kredit, ki so v zvezi z graditvijo
kompletnih objektov in realizacijo skupnih izvoznih projektov, programov ali dejavnosti v
tujini, kjer skupaj nastopa več
ustanoviteljev banke, in to
predvsem takrat, ko pri njihovi
realizaciji sodelujejo izvajalci
in pošiljatelji iz več držav, prav
tako pa tudi več bank.
Taka oblika podpore banki
izhaja iz objektivno povečanih
celotnih potreb jugoslovanskega gospodarstva in ustvarjanja ustreznih pogojev za
smotrno vključevanje v mednarodne tokove in prakso ekonomskega sodelovanja s tujino, s čimer bi banka imela vsestransko vlogo interesnega in
poslovnega povezovanja združenega dela.
Banka bi z opravljanjem tega dela lahko prevzela aktivnejšo vlogo v skupnem nastopu naših organizacij na kakšnem projektu v tujini, ko bi direktno zagotavljala kredite za
celotno delo - od priprave in
proizvodnje za izvoz do izvoza
na kredit. Na ta način se odpravlja možnost konkurenčnega odnosa banke in poslovnega bančništva, podvajanje del
pa že spodbuja njihovo skupno delovanje in sodelovanje
pri kreditiranju in uresničevanju večjih in pomembnejših izvoznih del.
V osnutku zakona se predlaga nov vidik neposredne kreditne podpore Jugoslovanske
banke svojim ustanoviteljem,
in to za izvozne posle, ki niso
sklenjeni na kredit. Potreba po
kreditiranju
ustanoviteljev
banke, in to po kreditiranju različnih oblik vezanih poslov, se

kaže predvsem takrat, ko je
banka iniciator paralelnega
dela ali proti nakupa zaradi zagotavljanja plačila terjatev za
izvršene izvozne posle, v katerih je banka sodelovala.
Neposredno kreditno podporo ustanoviteljem banke pri
realizaciji izvonih poslov je potrebno omogočiti tudi pri poslih industrijske kooperacije,
kar bi prispevalo, da bi izvozno
gospodarstvo, predvsem na
razvitih tržiščih, pogumnejše
uresničevala večje in pomembnejše posle. Zaradi izboljšanja pogojev nastopanja
oziroma ustvarjanja pogojev
za bolj konkurenčno nastopanje naših organizacij združenega dela na tujih tržiščih, se
predvideva nov vidik neposrednega kreditiranja ustanoviteljev, in sicer kreditiranja
poslov, ki so se pripravljali
pred izvozom. Ocenjuje se tudi, da je prek te banke potrebno zagotoviti tudi neposredno
kreditno podporo njenim ustanoviteljem za izboljšanje proizvodnje ali tehnološkega procesa, ki pa lahko kasneje postane predmet refinanciranja.
Direktno kreditiranje
tujih kupcev in bank
V osnutku zakona se predlaga tudi diretno kreditiranje tujih kupcev in tujih bank v imenu in na račun banke za izvozne posle, ki jih le-ta refinancira. Računa se, da bo jugoslovanska banka kreditirala tuje
kupce praktično samo v naslednjih primerih: ko je to pogoj kreditnega aranžmana, ki
na določen način nadomešča
meddržavni kredit; ko to omogoča sodelovanje pri sofinanciranju projektov iz programa
svetovne banke oziroma kakšne druge mednarodne finančne organizacije; ko to zagotavlja sodelovanje pri kreditiranju
kakšnega pomembnejšega posla, kjer se kot izvajalci pojavljajo firme iz več držav, kot kreditorji pa banke iz teh držav in
v izjemnih posameznih poslih,
za katere se vnaprej lahko zagotovi refinanciranje v tujini

na podlagi vrednostnih papirjev, dobljenih za zagotavljanje
plačila.
V obrazložitvi se poudarja,
da je predlagana rešitev izjema
glede na 2. odstavek 20. člena
zakona o kreditnih odnosih s
tujino, s katerim se predvideva, da pooblaščene banke izvajajo kreditne posle s tujino v
svojem imenu a na račun organizacije združenega dela. Toda to se predlaga zaradi tega,
ker ima Jugoslovanska banka
specifičen status in mora imeti
poseben položaj pri opravljanju kreditnih poslov s tujino.
Če se za to banko ne bi predvidela izjema oziroma če se
krediti lahko dajo tujemu kupcu samo v imenu banke in na
račun določenega izvoznika,
ne more priti do situacije, da
banka izplača izvoznika v dinarjih in da terjatve iz tujine na
podlagi ustreznih garancij
uporabi za pridobitev kredita
na tujem tržišču ali pa na podlagi plačila kredita izvaja
amortizacijo prej izplačane dinarske protivrednosti.
Zaradi tega je pomembna
predpostavka, da se Jugoslovanski banki z zakonom dovoli, da daje kredite tujim kupcem ali bankam tudi na svoj
račun in da za ta namen jemlje
v tujini sredstva, prav tako na
svoj račun, ta praksa pa bi se
uporabljala samo v izjemnih
primerh, ki bi jugoslovanskim
udeležencem pri kreditnem
poslu prinašali precejšnje koristi.
V osnutku zakona je prav tako predvideno, da lahko banka
za opravljanje teh poslov (dajanje kreditov tujim kupcem in
tujim bankam) jemlje kredite v
tujini v imenu in na račun banke, toda samo za določene posle, (kredit kupcu). V zvezi s
temi krediti je pomembno poudariti, da le-ti ne obremenjujejo plačilne bilance Jugoslavije, ker se jemljejo v tujini zaradi kreditiranja tujih kupcev, tako da se pridobljena sredstva
ne vnašajo v državo in zaradi
tega se banka ne obremenjuje
z negativnimi tečajnimi razlikami.

MEDNARODNE POGODBE

S poenostavitvijo postopka kodiranja in razvrščanja
proizvodov se bo pospešil mednarodni blagovni promet
• Usklajena nomenklatura naj bi nadomestila vse dosedanje nomenklature v
mednarodnem blagovnem prometu
poročevalec
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V interesu naših izvoznikov je, da tudi Jugoslavija s svojimi predpisi sprejme to
nomenklaturo zaradi zagotavljanja enotne obravnave našega blaga v postopku
zTatiffkacijo nove usklajene nomenklature bo Jugoslavija morala uskladiti
svoje predpise s to nomenklaturo
prav tako pa tudi ZDA in
Skupščini SFRJ je bil v na nova usklajena nomenkla- vodov in pospešil mednarodni EGS,
nekatere države v razvoju, ki
obravnavo in sprejetje predlo- tura s šestimi mesti namesto blagovni promet, je na pobudo se
aktivno prizadevajo za sprein zainteresiranih medžen predlog zakona o ratifika- dosedanjih štirih. Vsaka stran GAT-a
jete nove konvencije, je razen
narodnih
organizacij
proučepogodbenica,
se
zavezuje,
ciji Mednarodne konvencije o
ciljev (unifikacije in
usklajenem sistemu imenovanj da bo svojo carinsko in stati- na možnost zedinjenja medna- splošnih
enotne uporabe) v interesu juin šiferskih oznak blaga in pro- stično nomenklaturo uskladila rodnih nomenklatur in tako je goslovanskih izvoznikov da
nova usklajena notokola o spremembi in dopol- z uskajenim sistemom. S kon- nastala
naša država v svojih predpisih
nitvi mednarodne konvencije o vencijo je predvsem predvide- menklatura, ki temelji na ve- sprejme
usklajeno nomenklaharmoniziranem sistemu ime- no, da se z njenim sprejetjem ljavni Bruseljski carinski no- turo zaradi
zagotavljanja enotin na standardni
novanj in šiferskih oznak (AS ne prevzamejo nobene obvez- menklaturi
ne
obravnave
našega izvoznemednarodni
trgovinski
klasifinosti
glede
carinskih
stopenj
.
171). Ta akt je v pristojnosti
ga
blaga
v
postopku
carinjenja
kaciji
združenih
narodov
(statiZa
države
v
razvoju
so
predpiZbora republik in pokrajin.
tujini. To pa pomeni, da bo
Ko se navajajo razlogi, zara- sane olajšave, kot na primer stika zunanje trgovine). Hkrati vmorala
svoje predpise uskladise upoštevale tudi druge
di katerih se predlaga ratifika- možnost delne uporabe za do- so
mednarodnega bla- ti s to nomenklaturo.
cija te mednarodne konvenci- ločeno obdobje, prav tako pa potrebe
je, se na začetku obrazložitve tudi posebne določbe o teh- govnega prometa, kot so proNa koncu obrazložitve se
met, prevozniki, zavarovanje in
poudarja, da je Svet za carin- nični pomoči.
predvsem poudarja, da se s
V obrazložitvi se prav tako podobno. Ta usklajena no- sprejetjem
sko sodelovanje 1984. leta donove harmoniziraločil besedilo konvencije o us- navaja, da je veljavna medna- menklatura naj bi nadomestila ne nomenklature ustvarjajo
dosedanje nomenklature v
klajenem sistemu imenovanj in rodna carinska nomenklatura vse
blagovnem možnosti za enotno označevašiferskih oznak blaga, ki jo je ali tako imenovana Bruseljska mednarodnem
prometu,
prav
tako
tudi veljav- nje - kodiranje in razvrščanje
nomenklatura,
sprejeta
s
ponaša država podpisala leto dni
blaga ne samo v mednarodno
Bruseljsko
nomenklaturo.
sebno
konvencijo
ob
koncu
lekasneje. Njen cilj je, da pospenem blagovnem prometu, amPo
konvenciji
naj
bi
nov
usšuje mednarodno trgovino in ta 1950, ki se hkrati uporablja klajeni sistem začel veljati pr- pak tudi v domačem prometu,
olajša zbiranje, izboljševanje za carinske in statistične nakar je posebno pomembno za
ter analizo statističnih podat- mene. K tej konvenciji je poleg vega dne leta 1988. Glede na računalniško obdelavo poda so naši najpomembnejši datkov.
kov, prav tako pa tudi, da olaj- naše države pristopilo 56 dr- to,
ša standardizacijo trgovinske žav, nomenklaturo pa uporab- trgovinski partnerji države
dokumentacije v mednarodni lja 150 držav in je tako z njo
trgovini. Z usklajenim siste- zajeto približno 75% mednamom se razume nomenklatu- rodne blagovne menjave.
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE
V mednarodni blagovni mera, ki sestoji iz poimenovanj,
KONVENCIJE O USKLAJENEM SISTEMU IMENOtarifnih številk in podštevilk, njavi se označevanje kodiranje
VANJ IN ŠIFERSKIH OZNAK BLAGA IN PROTOKOLA
njihovih numeričnih oznak, proizvodov in njihovo izvrščaO SPREMEMBI IN DOPOLNITVI MEDNARODNE KONopomb iz oddelka glave in ta- nje izvaja po 15 mednarodnih
VENCIJE O USKLAJENEM SISTEMU IMENOVANJ IN
rifne podštevilke in osnovnih nomenklaturah: carinski, statiŠIFERSKIH OZNAK - AS 171
stični,
prometni
in
podobno.
pravil za uporabo tega sisteDa
bi
se
poenostavil
postopek
ma. V dodatku, ki predstavlja
sestavni del konvencije, je da- kodiranja in sestavljanja proiz-

ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN BO ZASEDAL 27.
MARCA
• Na dnevnem redu bo tudi 7 osnutkov zakonov iz programa konsolidacije
gospodarstva in bank z območja SR Črne gore, SR Makedonije in SAP Kosova
Na sestanku predsednika bank z območja SR Črne gore,
Zbora republik in pokrajin s SR Makedonije in SAP Kosova.
Poleg tega se bo obravnavapredsedujočimi delegacijami
in predsedniki delovnih teles lo tudi nekaj zakonskih aktov,
Zbora, ki je bil 25. februarja, je in to: osnutek zakona o dopolbilo dogovorjeno, da bo na- nitvah zakona o obdavčevanju
slednja seja zbora 27. marca. proizvodov in storitev v prometu, osnutek zakona o kritju neZbor bo po določenem gativnega salda tečajnih razlik,
dnevnem redu obravnaval 7 nastalih v bankah v 1986. letu,
osnutkov zakonov, ki pred- iz tekočega deviznega poslostavljajo realizacijo programa vanja, predlog zakona o skupkonsolidacije gospodarstva in nih finančnih organizacijah

predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
posebnih dajatvah pri uvozu
kmetijskih in prehrambenih
proizvodov, prav tako pa tudi
nekaj predlogov o ratifikaciji
mednarodnih sporazumov in
konvencij.
Če bo končan postopek usklajevanja stališč republiških
in pokrajinskih skupščin o osnutku odloka o strategiji tehnološkega razvoja s predlo-

gom programa ukrepov za
podporo razvoja znanosti in
tehnologije, bo tudi ta pomemben dokument uvrščen na
dnevni red te seje. To se prav
tako nanaša tudi na osnutek
odloka o kriterijih in kazalcih
za določanje stopnje gospodarske razvitosti republik in
avtonomnih pokrajin in mejnih
vrednosti za določanje gospodarsko premalo razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
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problematike protestnih ustavitev dela
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UVODNA BESEDA
člana predsedstva RS ZSS Dušana Rebolja
Z današnjo sejo republiškega sveta - ko odpiramo široko
razpravo o prekinitvah dela - nadaljujemo s konkretnimi
aktivnostmi na uresničevanju prednostnih nalog, ki smo jih
začrtali na kongresu Zveze sindikatov Slovenije in konkretizirali v programu dela republiškega sveta. Tudi tokrat izpričujemo pripravljenost, in upam si trditi, tudi usposobljenost
sindikata, da še pred javno razpravo o spremembah zakona o
združenem delu razgrne najbolj žgoča vprašanja sedanjega
družbenega trenutka in da v skladu z vlogo, ki jo sindikat ima
v sistemu socialističnega samoupravljanja, s konkretnimi
predlogi in rešitvami da svoj prispevek k njihovemu učinkovitejšemu reševanju. Pri tem dosledno izhajamo iz opredelitev v
zaključkih predsedstva Zveze sindikatov Jugoslavije, iz usmeritev, ki smo jih sprejeli na posvetu predsednikov občinskih in
medobčinskih svetov zveze sindikatov na Otočcu, ter nazadnje s stališč, ki jih je v zvezi s stavkami sprejel CK ZK Slovenije.
V ospredje našega delovanja zato kot obveznost in zahtevo
postavljamo:
1. Nujnost bistveno večjega angažiranja sindikata pri usposabljanju, krepitvi in zagotavljanju večje učinkovitosti samoupravnega, delegatskega načina reševanja družbenih protislovij, različnih samoupravnih interesov delavcev in v tem okviru
tudi konfliktnih interesov. Pri tem izhajamo iz opredelitve,
poudarjene tudi na kongresu Zveze sindikatov Slovenije, da
mora biti temeljno demokratično sredstvo njihovega reševanja samoupravljanja z delegatskim sistemom odločanja ter z
institucijami samoupravljanja in dogovarjanja. To samo po
sebi opredeljuje tudi osnovne smeri našega vsakdanjega
delovanja. To mora biti naravnano v odločnejše odpravljanje
deformacij in blokad v delovanju političnega sistema, v njegovo dograjevanje dosledno na smereh kritične analize delovanja političnega sistema in na tej osnovi v zagotavljanje
večje prehodnosti njegovih institucij in mehanizmov. To je
hkrati edina pot, da se bodo tudi različni konflikti, ki jih nosi
pluralizem samoupravnih interesov, reševali v okviru samoupravnega in delegatskega sistema odločanja, kar edino
ustreza naravi in bistvu samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov - temeljnemu produkcijskemu odnošu, opredeljenemu v ustavi.
2. Dosledno podrejanje naših aktivnosti zagotavljanju
večje samostojnosti, samoiniciativnosti in odgovornosti organizacij in organov sindikata. To je danes ne samo ključno
vprašanje uveljavljanja ustavne vloge sindikata, temveč tudi
izziv, ki ga pred vse sindikalne aktiviste postavljajo družbene
razmere, v katerih živimo, in nujnost njihovega učinkovitega
reševanja. Takšna vloga in pozicija sindikata, ki naj zagotovita
njegovo lastno identiteto, terjata, da sindikat - od sindikalnih
aktivistov v OZD do RS ZSS - redno spremlja in ocenjuje
razpoloženje delavcev, njihove delovne in življenjske pogoje
in probleme, terja, da vodimo bitko za uveljavitev samoupravnih interesov delavcev, njihovih zahtev in pobud, ki so naravnane v krepitev njihovega samoupravnega položaja. To bitko
bomo dobili samo, če se bomo dosledno zavzeli za odpravljanje vseh deformacij, ki sedaj ovirajo ali celo onemogočajo, da
bi na vseh mestih in ravneh samoupravnega delegatskega
organiziranja odločali delavci oziroma njihovi interesi. Tako
bomo odpirali poti, da bodo delavci na čim bolj demokratičen,
odprt in enostaven način izražali svoje interese in zahteve na
zboru delavcev, delavskem svetu in drugih organih upravljanja, na temeljnih delegacijah in prek njih v delegatskem
skupščinskem sistemu, na organih sindikata itd. Odgovornost
sindikata je, da svoje delovanje podredi takšnemu uveljavljanju interesov delavcev in da se za njih dosledno bori. V tem je
bistvo, ko se zavzemamo za enak odnos do zahtev delavcev,
ki so naravnane v krepitev njihovega samoupravnega položaja, v odpiranje procesa odpravljanja njihovega mezdnega
položaja in razbijanje najrazličnejših oblik monopolov odločanja v družbeni reprodukciji, ne glede na to, ali se izražajo
po redni poti ali izjemno - če so te poti zaprte - z različnimi
oblikami pritiskov. Izhajamo torej iz tega, da ob takšnih zahte2

vah ne moremo in ne smemo imeti različnega odnosa, če gre
za redne poti njihovega uveljavljanja, ali ko gre za njihovo
uveljavljanje z različnimi oblikami pritiskov, vključno s prekinitvami dela. Zato smo v gradivu jasno zapisali, da sindikat
mora podpreti tiste zahteve in interese.delavcev, in se z njimi
identificirati, ki jih uveljavljajo, bodisi po redni poti, izjemoma
pa tudi zahteve, ki jih zaradi različnih vzrokov ne morejo
uveljaviti po teh poteh in jih zato uveljavljajo z različnimi
oblikami pritiskov - seveda če gre za zahteve, ki so usmerjene
v krepitev samoupravnega položaja delavcev. Še več, sindikat se mora tudi boriti za njihovo dejansko uveljavitev!
Takšno izhodišče pa po drugi strani mora pomeniti tudi odločen in odkrit spopad s pritiski in zahtevami in tudi z izsiljevanji, da se s prekinitvami in z drugimi oblikami pritiskov razrešujejo problemi in zahteve mimo samoupravnih poti odločanja ali mimo rešitev, ki so vgrajene v naš sistem. Takšno
vlogo sindikat lahko uveljavi le, če ima lastno in odgovorno
oceno konfliktnih razmer in vzrokov, ki so pripeljali v različne
oblike izražanja nezadovoljstva delavcev.
To je prav tako ena od ključnih osnov večje samostojnosti
in samoiniciativnosti sindikata. Temu mora biti podrejeno tudi
delovanje organov upravljanja v OZD, še posebej poslovodnih
organov, ki bi morali imeti enako odgovornost in obveznost
do sindikata, kot jo imajo do delavskega sveta.
To sta ključni usmeritvi, na katerih so grajene spremembe
zakona o združenem delu in naloge organizacij in organov
sindikata na tem področju. Pri tem smo izhajali tudi iz dejstva,
da določbe ustave dajejo zadostno podlago za dograditev
zakona o združenem delu, kot to predlaga predsedstvo, in da
zato ni utemeljenih razlogov za njihovo spremembo oziroma
dograditev. Še več, ocena je, da niso do konca izkoriščene
možnosti, ki jih za ureditev te problematike daje 47. člen
ustave, zlasti 2. odstavek, ne glede na to, ali gre za rešitve v
ZZD, še manj pa ko gre za njihovo razdelavo v samoupravnih
splošnih aktih v OZD in v nalogah sindikata. Izhajali smo tudi
iz tega, da v zakonu o združenem delu ni umestno niti sprejemljivo vsa vprašanja do konca normirati, temveč da je
potrebno urediti le temeljna vprašanja, vse ostale posebnosti
in različhosti pa naj bi bile razdelane v samoupravnih splošnih
aktih in v nalogah sindikata. Vsakršen drugačen pristop bi
pomenil neživljenjsko urejanje tega vprašanja in bi bil vnaprej
obsojen na neuresničevanje. Trdno stojimo na stališču, da še
tako dobre norme ne morejo nadomestiti delovanja in odgovornosti organov upravljanja in tudi sindikata, pa najsi gre za
to ali katerokoli področje oz. vprašanje. Tudi iz teh razlogov je
potrebno rešitve, ki jih ponuja predsedstvo glede sprememb
zakona, ocenjevati v tesni odvisnosti in povezanosti z rešitvami v osnutku nalog sindikata.
Zato smo se pri dograjevanju zakona o združenem delu
omejili predvsem na zagotovitev naslednjega:
- da se morajo konfliktne razmere - spori, prekinitve itn. v načelu razreševati predvsem v OZD, kjer do takšnih pojavov
pride;
- da je v razreševanju konfliktov potrebno okrepiti vlogo in
odgovornost organov upravljanja, zlasti delavskega sveta, in
tudi samostojnost in odgovornost sindikata;
- da je potrebno v razreševanje in odpravljanje vzrokov
sporov, če njihova narava presega okvire OZD, vključiti tudi
institucije političnega sistema v družbeno politični skupnosti,
zlasti zbore združenega dela in družbenega pravobranilca
samoupravljanja;
- da je potrebno uveljaviti bolj aktivno in odgovorno vlogo
občinskih svetov ZS in ROS, po potrebi pa tudi RS ZSS v
razreševanju konfliktov, pri čemer so ti organi odgovorni ne
samo za zagotavljanje strokovne pomoči sindikalnim aktivistom, 00 ZS in konferencam sindikata, temveč se morajo
predvsem tvorno in aktivno vključevati tudi v samo razreševanje sporov in odpravljanje njihovih vzrokov;
- da je potrebno jasno in v skladu z zahtevami prakse
opredeliti načine, postopke in odgovorne subjekte v primeru,
če pride do prekinitve dela, saj je to vprašanje po vseh
priloga poročevalca

dosedanjih ocenah v zakonu ostalo nedorečeno,, če že ne
povsem neurejeno;
- da je potrebno bolj jasno in nedvoumno opredeliti vprašanje odgovornosti delavcev in zlasti samoupravnih in poslovodnih organov ter sindikata za nastale razmere v OZD, predvsem pa za dosledno spoštovanje načinov, poti in rokov za
razreševanje spora.
V skladu s tem predsedstvo predlaga predvsem naslednje
dopolnitve ZZD:
Prvič, v zakonu naj se uveljavi institucija izrednega zbora.
Opredeli naj se, da imajo delavci pod določenimi pogoji
(število delavcev) samoupravno pravico, da neposredno skličejo izreden zbor, na katerem naj bi izrazili svoje zahteve v
zvezi s sporom, ki ga ni bilo mogoče rešiti po redni poti, se
medsebojno seznanjali s problemi oz. z razmerami, ki so
pogojile izreden zbor, ter določali načine, poti in odgovornost
posameznih nosilcev nalog za rešitev spora. Pravico do sklica
takšnega zbora naj bi imel tudi sindikat, če bi ocenil, da so
razmere in problemi takšne narave, da bi lahko nerazrešeni
pripeljali do prekinitve dela. Takšna rešitev je v skladu z
zahtevami po večji samostojnosti in odgovornosti sindikata v
razreševanju sporov, prav tako pa se s to rešitvijo želi preprečiti, da se vsa aktivnost usmeri v ugotavljanje obstoja kvoruma za sklic zbora. Pri tem izhajamo iz tega, da ni bistveno
vprašanje, ali so zagotovljeni formalni razlogi za sklic izrednega zbora, temveč da je potrebno hitro in učinkovito ukrepati in odpravljati vzroke spora.
Posebej bi želel poudariti, da je institucijo izrednega zbora
potrebno razumeti kot redno samoupravno pot razreševanja
konfliktnih razmer oziroma sporov. Zbor je izreden predvsem
zato, ker se bistveno skrajšujejo postopki za njegov sklic.
Tako določamo, da delavci lahko neposredno skličejo zbor,
ne da bi poprej njihovo zahtevo obravnaval in presojal delavski svet, ki je po sedanjih rešitvah edini sklicatelj zbora. Prav
tako predlagamo, da se zbor skliče takoj, ko to omogoča
narava dela oziroma proizvodnega procesa v OZD.
izreden je tudi po tem, da ga sindikat mora razumeti in tudi
obravnavati kot svojevrstno najavo prekinitve deia oz. kot
opozorilo, da do prekinitve lahko pride, če organi upravljanja
v OZD in tudi sindikati ne bi hitro in učinkovito razrešili
zahteve, ki jih na tem zboru izrazijo delavci. Takšen način
omogoča, da se na demokratičen način ne samo izražajo
zahteve delavcev, terfiveč tudi skupaj in odgovorno s samoupravnimi in poslovodnimi organi ter sindikatom dogovorijo
načini, roki in odgovornost teh organov za razreševanje zahtev delavcev. Omogoča torej, da se brez večjih pretresov in na
demokratičen način razrešijo razmere v kolektivu, in ravno v
tem je bistvo in tudi kakovost takšne rešitve, ki jo predlaga
predsedstvo.
Drugič, predlagamo da se v zakonu jasno opredelijo
postopki in odgovornost posameznih subjektov, če do prekinitve dela pride. Rešitve se zavzemajo za to, da se po prekinitvi deia takoj oblikuje skupen odbor, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev, sindikata in DPS. Prav tako konkretno opredeljujemo pristojnosti tega odbora, ki mora oceniti stanje in
vzroke, ki so povzročili prekinitev dela, ter ob upoštevanju
zahtev delavcev predlagati usmeritve za izdelavo programa
sanacije s predlogi ukrepov. Program sanacije, ki ga je dolžan
strokovno pripraviti poslovodni organ, sprejme delavski svet.
pri čemer mora upoštevati tudi usmeritve skupnega odbora in
stališče sindikata ki ga je ta dolžan zavzeti ob vsaki zahtevi
delavcev. Zavzemamo se tudi za to, da se zaostri odgovornost
delavskega sveta, da zahteve delavcev obravnava takoj in da o
svoji odločitvi in ukrepih sproti obvešča delavce, še zlasti če
vzroki prekinitve dela terjajo, da se v njihovo razreševanje
vključijo tudi ustrezni organi družbeno politične skupnosti.
Predlagane rešitve, ki konkretno razdeljujejo obveznosti in
dolžnosti posameznih subjektov, bodo prispevale k odgovornejšemu odnosu pri odpravljanju vzrokov konfliktnih razmer.
In ravno to je po naši oceni največja slabost prakse, ki je bila
usmerjena predvsem v odpravo neposrednih povodov, globlji
vzroki pa so po pravilu ostajali na obrobju naših aktivnosti.
Tretjič, bistvene novosti predlagamo tudi glede ugotavljanja odgovornosti, ki je doslej bila usmerjena predvsem v
iskanje organizatorjev stavk ob preveč poudarjeni vlogi
(mimo zakonskih pooblastil) komitejev za splošno ljudsko
obrambo in družbeno samozaščito. Zavzemamo se, da se
odgovornost delavcev uveljavlja le po prekinitvah dela brez
priloga poročevalca

predhodnega izrednega zbora in če se delavci niso vrnili na
delo potem, ko še je oblikoval skupni odbor, ko so bili dani
pogoji za reševanje spora.
Prav tako zahtevamo, da delavci v času prekinitve dela
zagotovijo nemoteno opravljanje proizvodnih, tehnoloških in
drugih postopkov, ki po svoji naravi terjajo neprekinjeno delo
(dejavnost posebnega družbenega pomena), ali če bi prekinitev dela povzročila škodo nekomu drugemu. Zavzemamo pa
se za to, da takšne odgovornosti ni mogoče uveljaviti za
prekinitev dela, če je bil poprej zahteven zbor, ali če v roku in
na dogovorjeni način ni bilo odločeno o zahtevi delavcev. V
teh primerih vztrajamo, da se obvezno ugotovi odgovornost
samoupravnih in poslovodnih organov in tudi sindikata.
Tovarišice in tovariši!
Dovolite, da vas ob zaključku na kratko seznanim z aktivnostmi predsedstva po njegovi seji do današnjega dne. Te
aktivnosti smo vodili v treh smereh:
1. Začeli smo z delovnimi pogovori v nekaterih OZD, ob
sodelovanju občinskih svetov ZS in tudi na njihovih sejah
preverjati rešitvej ki jih predlagamo glede sprememb ZZD in
nalog sindikata. Čeprav so te aktivnosti šele stekle in jih bomo
v skladu z zaključki predsedstva pospešili zlasti po današnji
seji, pa je moč po prvih razpravah ugotoviti pravilno naravnost predlaganih rešitev. Kot tudi sicer na sami seji predsedstva, je bilo tudi v teh razgovorih v ospredju vprašanje usposobljenosti organov sindikata v OZD in zlasti sindikalnih aktivistov.
Čeprav je delovna skupina za današnjo sejo prav glede tega
vprašanja bistveno dogradila predlagane rešitve, saj je vlogo
sindikalnih aktivistov omejila predvsem na redno spremljanje
razmer in problemov delavcev, na sklic izrednega zbora in na
naloge obveščanja, pa je na dlani, da bo potrebno temu
vprašanju v nadaljnjem dograjevanju rešitev posvetiti največjo pozornost. Potrebno bo še bolj konkretno obvezujoče
opredeliti naloge organov sindikata, tako v OZD kot zunaj njih
in to ne samo glede nuđenja pomoči sindikalnim aktivistom
pri opravljanju njihovih nalog, temveč tudi glede tvornega in
odgovornega vključevanja v razreševanje konfliktnih razmer.
Tudi sicer je potrebno zagotoviti, da bo usposabljanje sindikalnih aktivistov v ospredju naših aktivistov za te in tudi druge
naloge. Izhodišče torej mora biti, da gre za skupne naloge in
da so vsi organi- sindikata soodgovorni za uresničitev teh
nalog. Soodgovornost pa ne more biti, če npr. občinski svet z
dopisom opozori na pomen stališč organov sindikata in na
nujnost njihovega doslednega uresničevanja. In tudi to se
dogaja! Nasprotno, pomeni, da se morajo organi ZS, zlasti pa
občinski sveti, ROS in tudi RS, tvorno vključiti v razreševanje
problemov, bodisi da gre za samoupravno organiziranost,
prekinitve dela, akcijo zaključnih računov ali druga vprašanja.
To mora biti osnova našega delovanja, ne pa da zaradi objektivnih težav in njihovega prepočasnega odpravljanja ali lastnih slabosti pristajamo na korak nazaj, čeravno smo prepričani, da so naše rešitve ali stališča dobra in napredna. Nasploh menim, da bomo morali v organih in organizacijah sindikata čimprej odpreti razpravo o metodah in načinih lastnega
dela in v tem okviru tudi odgovornosti organov sindikata za
dosledno uresničevanje skupaj dogovorjenih usmeritev.
2. V komisiji Skupščine SRS za spremljanje uresničevanja
ZZD so na podlagi stališč CK ZK Slovenije, pobude predsedstva RK ZSMS in tez, ki jih je sprejelo naše predsedstvo,
uskladili stališča in rešitve glede ureditev vprašanj prekinitev
dela. Namen teh aktivnosti je torej bil, da se v komisiji poenotijo stališča in rešitve glede tega vprašanja in da se kot
stališča naše republike posredujejo in uveljavijo v zvezni
komisiji, ki pripravlja spremembe vseh tistih pobud in predlogov, ki bodo izraženi v tej razpravi.
Na kratko bi vas seznanil predvsem s tistimi bistvenimi
re-šitvami, ki pomenijo vsebinsko dograjevanje osnutka tez:
- enotno je bilo stališče, da v zakonu ne bi bilo umestno
opredeliti kvoruma oziroma potrebnega števila delavcev za
sklic izrednega zbora, temveč da je ureditev tega vprašanja
potrebno prepustiti samoupravnim splošnim aktom, kar bi
omogočilo, da so rešitve v skladu z naravo proizvodnega
procesa in organizacije dela v posameznih OZD;
- opredeljeno je, da je delavski svet dolžan takoj, najkasneje pa v desetih dneh od podane zahteve, odločiti o posa-1
mični zahtevi delavcev, oziroma v 30-dneh, če gre za odloča
nje o splošnih zadevah (npr. če zahteva delavcev terja prouči3

tev in spremembo akta o OD ali podobno). Takšna rešitev je
tudi v skladu z zahtevami iz razprave na predsedstvu;
- sprejeto je stališče, da je ob vsaki prekinitvi dela potrebno
oblikovati skupen odbor, ki ga sestavljajo predstavniki delavcev in sindikata, če pa gre za dejavnost posebnega družbenega pomena, pa tudi predstavniki DPS,
Pri tem je bilo za podlago dejstvo, da oblikovanje skupnega
odbora omogoča oziroma zagotavlja, da delavci lahko uresničijo svoje zahteve, da oblikovanje skupnega odbora lahko
zagotovi začetek reševanja spora, s čemer so podani tudi
pogoji za vrnitev delavcev na delo. Takšen predlog še bolj
poudarja in krepi odgovornost in vlogo sindikata v reševanju
vzrokov prekinitev dela, kar je v skladu z našimi usmeritvami:
- bolj natančne so tudi določbe glede odgovornosti. Za
razliko od tez, ki jih predlaga predsedstvo, v katerih je izrecno
navedeno, kdaj in v katerih primerih ni moč ugotavljati odgovornosti delavcev, je v okviru komisije izoblikovan predlog, da
naj bi se v zakonu določilo le, kdaj je ugotavljanje odgovornosti delavcev obvezno (če so nastale motnje v zadovoljevanju
dejavnosti, ki so pogoj za življenje in delo-poseben družbeni
interes - in če se delavci, ko so oblikovali skupen odbor, niso
vrnili na delo).
Vse predlagane rešitve so v bistvu skladne z usmeritvami
predsedstva ZS Slovenije, pomenijo njihovo dograditev in
zato ni ovir, da jih ne bi sprejeli.
3. Na pobudo je bila v okviru Komisije za politični sistem v
Zvezi sindikatov Jugoslavije oblikovana posebna delovna skupina, ki naj bi pripravila in ponudila usklajene rešitve za
dograditev zakona o združenem delu. Te rešitve naj bi po
razpravi na omenjeni komisiji - po vsej verjetnosti pa tudi na
predsedstvu Zveze sindikatov Jugoslavije - sprejel Svet zveze
sindikatov Jugoslavije.
V tem času seveda še oi utemeljno podajati kakšnihkoli
ocen, saj delo poteka šeJe v okviru posebne delovne skupine;

razprave v organih Zveze sindikatov Jugoslavije in tudi v
organih sindikatov republik in pokrajin pa bodo šele stekle.
V skupini smo največ razprave namenili izrednemu zboru.
Izražena so stališča, da gre za zbor, ki se sklicuje po hitrem
postopku in da bi bila takšna opredelitev v zakonu o združenem delu primernejša. Prav tako je bilo izraženo, da bi moral
biti delavski svet tisti organ, ki je na zahtevo delavcev ali
sindikata dolžan takoj in po skrajšanem postopku sklicati
zbor.
Ob tem je bilo tudi predlagano, da naj bi se z zakonom
vendarle določil kvorum za sklic zbora, in sicer večina delavcev v delu procesa dela ali 10% delavcev tozda. Prav tako je
predlagano, da naj bi zbor določal tudi usmeritye za reševanje
spora in tudi odločal o sporu, če je to v njegovi pristojnosti.
Za vse te in tudi druge predloge je dogovorjeno, da se
oblikujejo v več variantah.
V zvezi s postopki in načinom reševanja, če do prekinitvedela pride, v skupini ni bilo bistvenih razlik glede ponujene
zasnove. Sicer pa je dogovorjeno, da se vse predlagane rešitve in.možnosti podrobno in naknadno ocenijo v organih
sindikatov v republikah in pokrajinah in da se postopek usklajevanja potem nadaljuje.
Tovarišice in tovariši, predsedstvo predlaga, da se z današnjo razpravo začne tudi široka razprava o spremembah
zakona o združenem delu v organizacijah in organih sindikatov, predvsem pa o tezah za spremembe zakona in nalogah
sindikatov na tem področju, ki bodo dopolnjene s stališči in
pripombami iz današnje razprave.
Predlagam, da republiški svet pooblasti predsedstvo, da po
končani razpravi skladno s stališči, oblikovanimi v tej razpravi, sprejme dokončen predlog za dograditev zakona o
združenem delu in naloge sindikatov s tem v zvezi.
Prav tako predlagam, da po današnji seji damo tudi uradno
pobudo za oblikovanje rešitev o spremembah zakona o združenem delu v organih Zveze sindikatov Jugoslavije.

OCENA RAZMER
in nekateri vzroki za protestne ustavitve dela
V organih Zveze sindikatov Slovenije ponovno razpravljamo
o prostestnih ustavitvah dela zato, da bi učinkoviteje odpravljali vzroke, ki povzročajo konflikte v organizacijah združenega dela, poleg tega pa moramo upoštevati dosedanje izkušnje, bolje normativno urediti reševanje tega pojava. Gre torej
za dogovor o delu in nalogah sindikata o smereh prizadevanj
za ugotavljanje in odpravljanje vzrokov protestnih ustavitev
dela in za pravila obnašanja pri reševanju sporov, torej tudi
takrat, ko do prekinitve dela pride. Naš cilj mora biti odpravljanje tega pojava, kar pa bomo dosegli predvsem z odločnim in
doslednim odpravljanjem vzrokov zanje, spreminjanje in
dograjevanjem samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
z utrjevanjem pravic, obvezosti in odgovornosti delavcev v
sistemu družbene lastnine nad sredstvi za proizvodnjo.
Naloga pa je tudi, da pri odpravljanju vzrokov za te pojave
odkrivamo in odpravljamo slabosti in napake v lastnih vrstah
- v organizacijah in organih Zveze sindikatov Slovenije.
Svet za uveljavljanje socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov je skladno s programom dela republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije in njegovih organov
oblikoval delovno skupino, ki naj pripravi oceno razmer in
vzrokov za protestne ustavitve dela, teze sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu v delu, ki govori o rešavanju
sporov, in opredeli naloge organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije na tem področju.
OCENA RAZMER
Republiški svet in drugi organi Zveze sindikatov Slovenije
že več kot 20 let bolj ali manj intenzivno spremljajo konfliktne
razmere. Organi republiškega sveta so že v 60. in 70. letih na
podlagi analiz razpravljali o tem pojavu v naši družbi. Prvo
celovitejšo oceno tega pojava je sprejel 2, junija 1968 tudi
4

izvršni komite CK ZK Slovenije. To nedvomno potrjuje, da o
protestnih ustavitvah dela nismo začeli javno rapravljali šele
včeraj.
Značilnosti ocen, razprav in zaključkov v prejšnjih obdobjih
sta predvem dve:
Prvič, ocene in še posebno razprave so bile določen čas
pod pritiskom nekakšne nelagodnosti, ki jo je ustvaril nepričakovan konflikt. Na takratni stopnji uveljavljenosti samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in pri takratnih prizadevanjih za njihovo uveljavljanje smo zanemarili in do neke
mere podcenjevali dejstvo, da kljub samoupravnemu razvoju
naše družbe še vedno niso prevladani stari odnosi in da se z
uveljavljanjem samoupravnih kot družbenega odnosa porajajo konflikti in nova protislovja.
Takratne ocene pojavov protestnih ustavitev dela lahko
zgostimo v mnenje, da gre za javno in demonstrativno izražanje nezadovoljstva zaradi poglabljanja razlik med deklariranimi odnosi in njihovim uveljavljanjem v praksi in tudi zaradi
različnih deformacij v določenem obdobju.
Druga značilnost oziroma slabost, ki je po 27-letnih izkušnjah ne bi smeli ponavljati, pa je, da so ograni družbenopolitičnih organizacij razpravljali o pojavu le v času njihove kulminacije (številčnem naraščanju). Po umiritvi dogodokov pa
nismo vedno namenjali pozornost reševanju problemov,
odpravljanju globljih vzrokov za zaostritve ter iskanju ustreznejših oblik in načinov ter postopkov
za samoupravno demokratično obvladovanje tega pojava2.
Ugotovitve v občasnih in bolj poglobljenih razpravah v
različnih organih in organizacijah, ki jih sočasno spremlja
tudi bolj intezivno obveščanje in komentiranje protestnih
ustavitev dela v sredstvih javnega obveščanja, kažejo, da gre
za oscilacije, naraščanje in upadanje protestnih ustavitev
dela. Torej ne gre za naraščajoči enakomerni trend, ampak za
priloga poročevalca

odziv na vsakokratne družbene razmere. To dejstvo, ki zanika
številne ugotovitve v zadnjem času, da je prekinitev dela in
konfliktov po letu 1958 vsako leto več (Trbovlje) se nam zdi
pomembno za spoznavanje zveze med pojavom in dogajanjem
v družbi v določenem času. Upoštevanje te odvisnosti med
. stanjem v družbi in izraženimi protesti je pomembno ne le za
odkrivanje temeljnih protislovij, ki izzivajo konflikte, namreč
tudi zaradi drugih deformacij in vzrokov, ki pa niso v vseh
obdobjih enaki oziroma isti. Ta odvisnost opredeljuje tudi
naloge in dolžnosti sindikatov, kot tudi drugih institucij, ki se
morajo odzvati na vsakokratne in tudi različne pojave,
odnose, razmere itd., ki stopnjujejo spore in izzivajo najpogosteje upravičene zahteve delavcev.
Odvinost gibanja protestnih ustavitev dela od dogodkov in
položaja v družbi v nekem obdobju bi bilo koristno še temeljiteje strokovno raziskati. Vendar že malo skrbnejša ocena
ponuja kar dovolj argumentov za utemeljevanje take, tudi
sicer same po sebi razumljive odvisnosti.
V tem gradivu posredujemo le nekatere ugotovitve o tem:
Znano je, da smo prvo protestno ustavitev dela zabeležili v
SR Sloveniji leta 19583. V naslednjih letih je njihovo število
naglo naraščalo in leta 1962 so bile v Sloveniji 104 protestne
ustavitve dela. V naslednjih letih število upada (glej priloženo
tabelo). V letu 1986 je bilo 52 prekinitev, vendar to leto
izdvajamo iz posebnih razlogov, o katerih bo govor v nadaljevanju. Do leta 1973 se je število protestnih ustavitev bistveno
zmanjšalo, tako da smo v sindikatih zaradi tega, morda tudi
neutemeljenega pričakovanja, daje »pojav odmrl«, prenehali
z evidenco. Po letu 1973 število ponovno narašča (glej priloženo tabelo) in v letu 1978 beležimo 108 prekinitev v Sloveniji.
V naslednjih letih se število prekinitev zopet zmanjšuje, tako
da jih je v letu 1982 vsega 18. Že v naslednjem letu pa se
število protestnih ustavitev bistveno poveča (96) in narašča
tudi v letu 1984 in 1985, ko jih je ponovno 104". Tudi v letu
1986 ni manj, temveč še več protestnih ustavitev dela, in sicer
163. Tako prvič beležimo, da je bilo veliko prekinitev več let
zaporedoma, kar kaže na stopnjevanje protislovij in konfliktnih razmer v naši družbi.
Gibanja oziroma nihanja protestnih ustavitev dela so v SFR
Jugoslaviji porazpoložljivihpodatkih skoraj povsem enaka. V
SR Sloveniji pa je teh prekinitev glede na število OZD vselej
največ (npr.: 1962 v SRS-104, v SFRJ - 225; 1968vSRS-52,
v SFRJ-148; 1984 v SRS - 100, v SFRJ - 384). V 60-ih in 70-ih
letih je bilo v Sloveniji vsako leto skoraj polovica vseh prekinitev, v 80-ih letih pa jih je slaba tretjina. Razlogi za to niso
raziskani. Tudi v dosedanjih analizah tega pojava ni drugih
argumentov razen neprepričljivega sklicevanja na večjo oziroma manjšo razvitost samoupravnih odnosov v različnih
delih Jugoslavije. Dejstvo pa je, da so nihanja protestnih
ustavitev dela tudi v SFRJ po obdobjih enaka kot v Sloveniji.
Statistično smo opozorili na nihanja, ki imajo najvišje točke
v letih 1962. 1978 in 1984/85 (oziroma 1986). Za taka nihanja
so seveda razlogi, ki jih imenujemo na kratko: »družbene
razmere v nekem obdobju«.
Leta 1962 in seveda že prej se zaostrijo odnosi v gospodarjenju v OZD in se stopnjujejo deformacije oziroma negativne
težnje pri delitvi osebnih dohodkov. Za gospodarstvo je značilno, da ob siceršnji decentralizaciji sredstev pretirano in
neučinkovito investira (koeficient učinkovitosti, kapitalni
koeficient padata). Pbjavijo se OZD z izgubami, še zlasti z
odločitvijo, da preidemo na pridobivanje dohodka podjetij po
plačani namesto dotedanji fakturirani realizaciji. Ta ukrep in
drugi takratni ukrepi »so potisnili na dan«, kot je takrat dejal
Boris Kraigher, »vse slabosti gospodarjenja«. Na oblikovanje
družbenih razmer pa so še bolj kot položaj v gospodarstvu
^ vplivale deformacije pri delitvi. Ob v tistem času zabeleženi
stagnaciji rasti osebnih dohodkov so na razpoloženje delavcev vplivali neutemeljeno veliki razponi v osebnih dohodkih
(1:20!) in delitev ostanka dohodka za nagrade na posameznika (1:40!) ter drugi pojavi neupravičenega prisvajanja družbenih sredstev, ki so še bolj stopnjevali socialno razlikovanje.
Na te razmere so vplivale tudi deformacije pri uporabi družbenih sredstev (razsipavanje sredstev in zlorabe družbenih sredstev, zloraba sredstev za reprezentanco, neutemeljena potovanja v tujino in podobno). Na pojave v gospodarstvu in
deformacije v delitvi je reagiral centralni komite ZKJ ter zlasti
ostro predsednik Tito v svojem govoru v Splitu. Take negativne težnje v teh letih so nedvomno eden od globalnih vzropriloga poročevalca

kov za stopnjevanje in kulminacijo protestnih ustavitev dela.
Takrat sprejeti ukrepi (predpisi) in napovedana reforma pa so
verjeten razlog za ugotovljene umiritve pojava v naslednjih
letih.
V letu 1968 je bilo v Sloveniji sicer polovico manj protestnih
ustavitev dela (52), vendar pa je za ta čas značilno, da so
delavci prvič protestirali tudi na ulicah (Ljubljana, Koper, Ptuj,
Maribor). Ob težavah in neuresničevanju reforme se zlasti
povečujejo razlike in nesorazmerja v višini sredstev za osebne
dohodke po posameznih dejavnostih. Od tod predlogi in
ukrepi za začasno ustavitev poviševanja osebnih dohodkov v
nekaterih dejavnostih. Pojav javnih demonstracij delavcev
lahko še najbolj povezujemo s študentskimi nemiri in demonstracijami v tem času. O protestnih ustavitvah dela je v tistem
času obsežno in temeljito razpravljal izvršni komite CK ZKS in
med drugim opozoril, da ne gre le za notranje vzroke protestov (v podjetjih), marveč da so »konflikti posledica pogosto
preveč nedelavnega in neodgovornega odnosa delovanja
činiteljev zunaj delovne organizacije (Delo 2. 6. 1968).
Bržkone so številni razlogi, ki so v naslednjih letih vplivali
na bistveno zmanjšanje protestnih ustavitev dela, kot so
ustavni amandmaji, nova ustava, program sprememb v odnosih in zlasti v gospodarjenju s celotnim prihodkom v podjetjih,
vključno z razširjeno reprodukcijo, ki je bil sprejet na kongresu samoupravljalcev v Sarajevu, rast realnih osebnih
dohodkov ter osebnega in družbenega standarda itd.
Ponovna kulminacija zaostritev je v letu 1978 (104). Stopnjevanje števila prekinitev dela po letu 1974 bi lahko označili
kot odraz nezadovoljstva med napovedanim in uresničenim. V
tem obdobju osnovni problem niso (prisotni pa so) osebni
dohodki, marveč in predvsem stopnjevano dejansko odtujevanje in zmanjševanje vpliva delavcev na razpolaganje z
ustvarjenim dohodkom. Tudi 11. kongres ZKJ je leta 1977
ugotovil, da odtujevanje sredstev nasploh in zlasti sredstev za
razširjeno reprodukcijo zaostruje odnose v organizacijah
združenega dela. Dohodek, s katerimi upravljajo
delavci v
delovnili organizacijah, se je bistveno zmanjšal5.
Leta 1978 je tudi potekel rok, do katerega je bilo potrebno
uskladiti interne samoupravne splošne akte z zakonom o
združenem delu. Zlasti z usklajevanjem aktov, ki naj bi določili
pravila delitve dohodka in čistega dohodka,, in aktov o delitvi
sredstev za osebne dohodke so v številnih OZD močno zamujali. Po drugi strani pa so bile rešitve pogosto slabe, nedodelane in so dopuščale zlasti voluntaristično delitev, pri delitvi
osebnih dohodkov pa so bili prepogosto modeli delitve tudi
destimulativni oziroma,niso zagotavljali nagrajevanja po delu
in rezultatih dela. Tudi to zamujanje in nedodelanost aktov je
vzbujala nezadovoljstvo med delavci. Negativni trend vpliva in
odločanja delavcev o sredstvih organizacij
združenega dela v
naslednjih letih nekoliko popravimo6, vendar tega problema
nismo rešili vse do danes in je število protestnih ustavitev dela
v zadnjih letih zagotovo tudi posledica tega, saj je trend v
nekaterih letih izrazito negativen.
Na umiritev in ugodnejše družbene razmere ter zato kar na
veliko zmanjševanje števila protestov v letu 1982 (18) pa
verjetno vplivata zlasti naslednji okoliščini:
Prvič, k ugodnejšim družbenim razmeram in omenjenemu
bistvenemu zmanjševanju števila prekinitev dela je gotovo
prispeval Dolgoročni program gospodarske stabilizacije in
drugi napovedani ter v osnutkih pripravljeni dokumenti komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja gospodarske stabilizacije, v katerih ni le ocena vzrokov gospodarske in družbene nestabilnosti, temveč tudi program nalog in usmeritev
za izhod naše družbe iz krize na samoupravnih temeljih.
Drugič, pričakovanje, da bomo z zakonom o razširjeni
reprodukciji in minulem delu zagotovili, da bodo' delavci
dejansko gospodarili s sredstvi razširjene reprodukcije, torej
z investicijami, in uredili tudi zelo pomembne odnose pri
uresničevanju pravice delavcev do dela osebnega dohodka iz
minulega dela kot motivacijo za samoupravno koncentracijo
družbenih sredstev.
Niti v prvem niti v drugem nismo dosegli zadovoljivih uspehov. Delavci v organizacijah združenega dela še vedno ne
upravljajo s pretežnim delom sredstev družbene reprodukcije.
Glede minulega dela pa smo še vedno razpeti med različne
»modele« ugotavljanja dela sredstev za osebne dohodke iz
minulega dela, pa tudi delitve sredstev na posameznika, ki ne
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spodbujajo niti samoupravne koncentracije družbenih sredstev niti boljšega gospodarjenja z njimi.
Pomemben vzrok za poslabšanje razmer, v katerih se število prekinitev že tri leta suče nad številom sio in se tačas še
povečuje, je prav neuspešnost prizadevanj za stabilnost v
gospodarstvu, premajhna ali pa tudi nikakršna učinkovitost
pri konkretizaciji ukrepov in sprememb, ki so v omenjenih
dokumentih predloženi in sprejeti v Skupščini SFRJ kot program dela. Tudi to nas je pripeljalo v takšne krizne ekonomske in družbene razmere, kakršnih nismo imeli v nobenem
prejšnjem obdobju. Vzroki za te razmere, med njimi necelovitost in nestabilnost pogojev gospodarjenja in posledično
naraščajoča inflacija, že nekaj let zapored stopnjujejo konfliktne razmere.
Iz omenjenih dokumentov, drugih analiz, resolucij in člankov ne bomo povzemali vseh tistih protislovij, ki jih tako in
tako poznamo in priznamo, pa njihovo reševanje in postopno
odpravljanje bodisi odlagamo, bodisi neučinkovito ukrepamo. Dejstvo je, da je to podlaga za zaostrovanje in številčno
večanje konfliktov v organizacijah združenega dela. Po vseh
teh letih in gibanjih protestnih ustavitev dela je očitno da je
zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo delavcev z vsakokratnimi gospodarskimi in družbenimi razmerami eden od razlogov za stopnjevanje konfliktov.
TEMELJNA PROTISLOVJA IN VZROKI V
DRUŽBI ZA PROTESTNE USTAVITVE DELA
Dejstvo, da v zadnjih nekaj letih in zlasti v lanskem letu
beležimo veliko protestnih ustavitev dela in drugih oblik izražanja nezadovoljstva delavcev, terja, da se celovito opredelijo
nekateri ključni vzroki teh pojavov.
1.
*
Ob deklarirani pravici delavcev, da svobodno in neposredno v odnosih medsebojne povezanosti in odvisnosti
upravljajo s celotno novoustvarjeno vrednostjo in še zlasti s
presežnim delom, namenjenim za razširjeno reprodukcijo, se
v praksi še vedno ohranja odtujevanje odločanja delavca od
pogojev, sredstev in rezultatov njegovega živega in minulega
dela. Gre za protislovje v naši družbi med interesi delavskega
razreda, samoupravnimi družbenoekonomskimi odnosi, ki
temelje na delavcu kot nosilcu družbene funkcije »lastnika
družbenega kapitala«, in med tendencami tehnobirokratskih
in etatističnih monopolov v upravljanju z družbenimi sredstvi.
Torej je na sedanji stopnji razvoja samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema temeljni družbeni spopad, ki ga je opredelil tudi 11. kongres Zveze sindikatov Slovenije, med razvijajočim se samoupravljanjem in težnjo
po ohranjanju etatistično-birokratskih in tehnokratskih odtujitev. V takšnih razmerah je ogrožen razvoj samoupravnega
položaja delavcev, kar onemogoča, da bi se hitreje odprl
proces osvobajanja dela oziroma proces, s katerim bi se
odprla možnost preseganja zgodovinskega nasprotja med
delom in upravljanjem.-To dejstvo bomo morali upoštevati v
boju in prizadevanjih za odpravljanje vzrokov za protestne
ustavitve dela, saj so te pogosto oblika izražanja nezadovoljstva delavcev zaradi obstoječih odnosov, s katerimi se odtujujejo in uzurpirajo njihove pravice.
2.
Protislovje, za katerega bi lahko rekli, »da ga je zgodovina
postavila v akutno obliko«, je v tem, da smo od začetka 60-ih
let dalje kot temeljne samoupravnega socializma postopoma
decentralizirali družbena sredstva, kar je sicer pospešilo razvoj samoupravljanja v temeljnih proizvodnih celicah, nismo
pa uspešno vzpostavili ekonomskih motivov in mehanizmov
samoupravne integracije in koncentracije družbenih sredstev.
V to praznino pa so posegali in še posegajo nelegitimni
»vršilci dolžnosti« upravljanja z družbenimi sredstvi. Pri tem
niti ni več pomembno, ali je to država, banka, organi družbenopolitičnih organizacij ali poslovodni organi, vselej pa se to
razredno protislovje zaostruje in poraja različne konflikte,
njihov odraz pa so pogosto tudi protestne ustavitve dela kot
odpor proti obstoječemu stanju.
Odpravljanje tega protislovja in spopad s takšnimi odnosi in
težnjami ima nekatere prvine razrednega boja, v katerem se
soočamo z močnimi odpori struktur, ki na upravljalskem
monopolu gradijo svojo moč. To so tudi temeljni vzroki za
neuresničevanje Dolgorečnega programa gospodarske stabi6

lizacije in tudi Kritične analize delovanja političnega sistema
socialističnega samoupravljanja, ki strategijo razvoja naše
družbe gradijo na odpravljanju teh protislovij in odločnem
spopadu z njihovimi nosilci.
3.
Soočeni smo z razkorakom med normativno opredelitvijo
sistema in stvarnim stanjem ter njegovo premajhno usposobljenostjo, da po demokratičnih poteh razrešuje družbena protislovja in konfliktne interese. Gre tore(za premajhno usposobljenost in prehodnost vseh institucij političnega sistema ki
smo jih opredelili v ustavi, da po demokratični poti razrešujejo
različne konfliktne interese.
4.
Soočeni smo s problemi, ki jih imamo predvsem zaradi
nedoslednega in prepočasnega uresničevanja programa stabilizacije v razvoju družbe, zlasti ko prepočasi uveljavljamo
nujnost spreminjanja strukture gospodastva in njen radikalen
prehod na intenziven način gospodarjenja, vključevanja v
mednarodno delitev dela (izvoz) smotrnejšega gospodarjenja
z družbenimi sredstvi, uveljavljanja ekonomskih zakonitosti v
poslovanju in gospodarjenju (namesto tega imamo še vedno
močne težnje po administrativnem urejanju pogojev gospodarjenja, zelo široko razprostranjeno socializacijo izgub, itd.).
Soočamo se tudi z odločno prepočasnim uveljavljanjem nujnih sprememb v ekonomskem sistemu, ki jih zahteva dolgoročni program ekonomske stabilizacije.
5.
Ob siceršnjem poudarjanju, kako nujno je uveljavljati trg in
tržne zakonitosti, ki naj objektivizirajo družbeno koristno deio
oziroma položaj posameznih OZD, ki naj bodo odvisne od
učinkov svoje uspešnosti, organiziranosti, produktivnosti,
itd., v praksi ohranjamo sistem netržnega distributivnega, in
odtujenega prelivanja in prerazporejanja ustvarjenega in celo
pričakovanega dohodka.
6.
Inflacija hitro razvrednoti rezultate dela in tudi osebne
dohodke, zato imamo nenehne težave pri uveljavljanju nagrajevanju po delu, določanju višine sredstev za osebne dohodke
in tudi pri njihovi delitvi na posameznika. Ne le, da inflacija
sama po sebi zanikuje nekatera temeljna načela delitve po
delu in po prispevku, ker sprošča uravnilovske težnje, marveč
je zaradi tega vse težje dosledno uveljavljati tudi načelo odvisnostni osebnih dohodkov od ustvarjenega in realiziranega
dohodka. Lani so bile protestne ustavitve dela daleč najštevilnejše zaradi nezadovoljstva z višino izplačanih osebnih
dohodkov, pri čemer je vepkrat to le povod, drugi vzroki,
značilni za prekinitev v prejšnjih letih, pa so ali temu podrejeni
ali pa sploh niso prisotni oziroma ugotovljeni). Vse več je
primerov, ko so zahteve za višjimi osebnimi dohodki pogojene z inflacijo in gibanjem cen oziroma gibanjem dejanskih
življenjskih stroškov. Zahteve so vse pogosteje oblikovane
neodvisno od ustvarjenega dohodka v posamezni OZD.
Inflacija in njen vplivna gibanježivljenjskih stroškov, pa tudi
netržno oblikovanje dohodka so mirno naše volje ustvarili
položaj, v katerem imajo zahteve za večjimi osebnimi dohodki
prvine mezdnega gibanja. To je vsekakor pojav, ki presega
tisto, kar smo vseskozi označevali s podedovano in ponekod
prisotno mezdno miselnostjo v odnosu do družbene lastnine.
. T6 ni več samo izražanje nezadovoljstva z načini in metodami
delitve osebnih dohodkov, določenih s pravilnikom ali samoupravnim sporazumom o delitvi sredstev za osebne dohodke in
podobno, čeprav je tudi to pogost vzrok za protest. Upoštevati
moramo, da je z vsemi pojavi gospodarske nestabilnosti,
odtujevanjem upravljanja z dohodkom, gibanjem cen itd. ter
spremljajočo inflacijo dejansko dana materialna podlaga za
obnašanje in zahteve, ki jih delavci pri določanju višine osebnih dohodkov vse pogosteje ne povezujejo oziroma nočejo
povezati z ustvarjenim dohodkom (ali celo izgubo) v posameznih OZD! Ta protislovja med družbeno lastnino kot odnosom med delavci pri ustvarjanju, pridobivanju in razporejanju
dohodka ter pravico prisvajanja po delu in po prispevku, bo
nerešeno zaostrovalo in stopnjevalo število konfliktov.
7.
Zaostrujejo se nasprotja, ki jih sproščajo neurejeni in tudi
protislovni pojavi v samoupravnem organiziranju, uresničevanju samoupravljanja, distribucije dejanske moči pri odločanju, problemi odnosa med upravljanjem in vodenjem ter
podobno. Očitno je, da zaostrene gospodarske razmere vplipriloga poročevalca

vajo tuđi na to, da se v OZD še zlasti v delovnih organizacijah,
krepijo težnje po centralizaciji in krepitvi moči v centrih vodenja, /lasti pri odločanju o dohodku (to je bolj ali manj neposreden klic: nazaj k podjetju). Takšen pojav je v kriznih razmerah značiien za družbo nasploh.
V organizacijah združenega dela še vedno vztrajamo pri
togi, zahtevam sodobnega tržišča in razvoju tehnologije
neprilagojeni samoupravni in poslovni organiziranosti, na klasični hierarhični mikroorganizaciji dela, vključno z nagrajevanjem (kar celo razviti svet opušča), ki utrjuje individualizem in
ne daje prostora niti skupinskemu delu niti oblikovanju skupnih interesov niti skupni odgovornosti za skupen rezultat
dela. Uporabljamo torej organizacijo dela, ki odtujuje delavca
od dela. Rešitev moramo iskati v taki organizaciji dela (v svetu
že razviti), ki bi spodbudila reintegracijo izvajalskih in upravIjaiskih funkcij ter prispevala k preseganju delitve dela na
izvajaiško in upravljalsko. Taka organizacija dela pa ne
pomeni, da hočemo zabrisati odgovornost za izvajanje delovnih nalog ter sprejemanje in izvajanje poslovnih odločitev od
odgovornosti za sprejemanje samoupravnih odločitev.
Nasprotno, nejasno in preveč na splošno določene pristojnosti poslovodnih, vodilnih in vodstvenih organov za sprejemanje in izvajanje poslovnih odločitev zamegli njihovo odgovornost. To je organizacija dela, ki lahko pripelje do skrajnosti, v
kateri se lahko vsak delavec (vključno s poslovodnimi organi),
ko bi moral sam sprejemati odločitve, skrije za odločanje vseh
delavcev, kar lahko privede do konfliktnih situacij. Tehnologija proizvodnje in organizacija dela sta stvar poslovodenja in
strokovnosti, ne pa samoupravljanja.
Med nasprotji neuresničenega samoupravljanja, ki povzročajo konfliktne situacije, so tudi nedograjeni oziroma neizpeIjani družbenoekonomski odnosi med temeljnimi organizacijami (takoimenovani dohodkovni odnosi skupnega dohodka,
skupnega prihodka, svobodne menjave dela in podobno), ter
neuveljavljeni in deformirani položaj delavca v taki zgolj formalni temeljni organizaciji združenega dela.
Vsak od navedenih vzrokov posebej zahteva presojo in na
tej podlagi angažirano spreminjanje odnosov, pri čemer ima
pomembno vlogo sindikat (o problematiki samoupravne organiziranosti je sindikat že odprl razpravo). Navedeni, pa še
nerešeni problemi ustvarjajo napačno predstavo, daje samoupravljanje krivec za vse težave in slabosti v našem razvoju
nasploh. Pri dograjevanju in spreminjanju samoupravljanja v
najširšem smislu te besede pa bomo morali upoštevati, da je
samoupravljanje tudi oblika zavesti delavcev. Vendar se je ta
zavest oblikovala predvsem kot zavest o pravicah, ne pa tudi
kot zavest o dolžnostih delavcev.
To so le nekateri ključni vzroki in protislovja, ki so prispevala k porastu protestnih ustavitev dela v zadnjem času.
Bržkone je glede na to sprejemljiva trditev, da so globalni
vzroki za stopnjevanje nezadovoljstva delavcev in izražanje
zahtev ter poskus njihovega razreševanja s protestnimi ustavitvami deia v posameznih obdobjih kljub nekaterim trajno
prisotnim protislovjem vendarie različni. Zato bi morala biti
tudi smer delovanja subjektivnih sil in njihovo ukrepanje temu
prilagojena.
Dejstvo je, da se bomo tudi po rešitvi nekaterih sedanjih
problemov (npr. dosežena relativna stabilnost, omejitev inflacije ipd.) znašii neizogibno pred novimi problemi in protislovji, ki jih družbeni razvoj nosi s seboj. Ob njihovem prepoznem spoznavanju in počasnem reševanju se lahko tudi v
prihodnje poveča števiio konfliktov. Reševanje in omejevanje
učinkov ter posledic sedanjih protislovij še ne pomeni, da
prihodnji razvoj ne bo prinesel novih. Nedvomno je tudi, da bo
dosledno uresničevanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije zaostrilo odnose pri gospodarjenju z družbenimi sredstvi. Poslabšalo bo ali-zaostrilo materialni položaj
predvsem tistih OZD, ki razvojno niso perspektivne. Zaostrilo
bo najbrž tudi vprašanje socialne varnosti mnogih delavcev.
'Takšne razmere bodo zagotovo privedle tudi do različnih
konfliktov in cružbenin protislovij. Zato Sta pomembna usposobljenost in tudi pripravljenost subjektivnih sil, zlasti Zveze
komunistov in sindikata, da jih pravočasno zaznajo in s svojim
delovanjem zagotavljajo vse pogoje, da se rešujejo v okviru
sistema socialističnega samoupravljanja. To je značilnost razvoja sociaiistične družbe kot družbe prehodnega obdobja.
Velika zmota je, če bi pristali na mnenja nekaterih, da je ta
družbena protislovja možno rešiti s protestnimi ustavitvami
priloga poročevalca

dela. Reševanje teh protislovij je možno le v okviru, v smislu
Kritične analize, spremenjenih in dograjenih družbenoekonomskih odnosov, v učinkovitejših institucijah samoupravljanja in njegove organizacije ter učinkovitejšega sistema usklajevanja posamičnih, posebnih in skupnih interesov. Najbolj
pomembno od vsega pa je, da odpravljamo vzroke družbenih
protislovij, o katerih govorimo.
V sindikatih se zavzemamo, da družbena protislovja,
zastoje in deformacije odpravljamo s spreminjanjem in dograjevanjem sistema in odnosov, ne pa s protestnimi ustavitvami
dela. In to kljub ,temu, da do njih dejansko prihaja in lahko v
nekaterih primerih tudi pospešuje razvoj s tem, da opozarjajo
na potrebne spremembe v sistemu in odnosih.
Sindikati moramo zato z večjim posluhom in z večjo odgovornostjo za dejansko stanje in zahteve delavcev in zlasti z
znanjem razvijati samoupravne družbenoekonomske odnose
tako, da.se bosta pravica in dolžnost vse bolj in hitreje
realizirali v okviru odnosov, ki jih označujemo z družbeno
lastnino na sredstvih za proizvodnjo.
Povezanost konfliktov in izražanje nezadovoljstva v različnih oblikah (protestna ustavitev dela, delovna abstinenca,
peticija ipd.) s splošnimi družbenimi razmeramj in protislovji
— v sedanjem času z vsemi problemi in odpori uresničevanja
gospodarske stabilizacije — opredeljuje tudi osnovno smer
delovanja in aktivnosti organizacij in organov sindikata. Ta
mora biti naravnana v odpravljanje temeljnih vzrokov gospodarske in družbene krize na izhodiščih Dolgoročnega programa in Kritične analize. Kot se sindikati ne moremo sprijazniti s protestnimi ustavitvami dela delavcev, se lahko še manj
sprijaznimo z vzroki zanje.
Zato je prizadevanje za dosledno uresničevanje strategije
razvoja, opredeljene v navedenih družbenih dokumentih in
kongresnih dokumentih ZSS in ZSJ, prednostna naloga.
VZROKI ZA PROTESTNE USTAVITVE DELA V
ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA
Kljub ugotovitvi o povezanosti družbenih razmer in različnih oblik nezadovoljsta, pa bi bilo nesprejemljivo, da vzroke
za protestne ustavitve dela iščemo le v družbenih razmerah, ki
sproščajo take ali drugačne negativne pojave in deformacije.
Vzroki za zaostritve niso le globalni in več ali manj skupni,
marveč so tudi posebni oziroma posamični, ki so dozoreli v
zaostreno protislovje v posamezni organizaciji združenega
dela.. Ni pa tudi sprejemljivo, če bi hoteli pri odkrivanju vzrokov za konflikte v vsakem primeru potegniti ločnico in odtehtati »čisto<< težo, imenovanih zunanjih in tako imenovanih
notranjih vzrokov za protestne ustavitve dela. Zato pa se
bomo morali v sindikatih prav tako posvetiti odpravljanju
tistih vzrokov za protestne ustavitve dela, ki so v neurejenosti
in neuveljavljanju prvin samoupravnih odnosov in. pravici
delavcev v posamezni organizaciji združenega dela. Iz primerjave raziskav družboslovcev, ki so ocenjevali in analizirali
protestne ustavitve dela, povzemamo, da so tako imenovani
notranji vzroki prisotni sicer z različno intenziteto, pa vendarle vselej.
Najpogostejši vzroki te vrste so: nepravilni postopki pri
sprejemanju odločitev, ki bi morale biti v pristojnosti bodisi
delavcev, bodisi organov upravljanja; nejasna ali sploh neopredeljena strategija razvoja organizacije združenega dela;
nerazviti ali sformalizirani odnosi svobodne menjave dela: ne
dovolj izražena pripadnost delavcev organizaciji združenega
dela; neurejena razmerja med vodilnimi in vodstvenimi
delavci ter delavci v proizvodnji; samovoljno oziroma nesamoupravno spreminjanje samoupravnih splošnih aktov; prisvajanje odločanja vodilnih delavcev; neinformiranje delavcev v najrazličnejših primerih; neustrezen sistem nagrajevanja po delu oziroma neustrezna merila za delitev (torej ne
višina) sredstev za osebne dohodke ali delitev mimo določil,
ki so jih samoupravno sprejeli; slaba organizacija dela in še
vrsta drugih vzrokov, ki pomenijo odstopanje od deklariranih
načel, postopkov ter uresničevanja pravic in dolžnosti delavcev.
Našteti pojavi so bili vzrok ne le sporov, marveč tudi protestnih ustavitev dela. Z njimi smo se srečevali tudi v času
relative stabilnosti in napredka, ko ni bilo drugih večjih težav.
Upoštevati bi morali, da gredo gospodarska nestabilnost,
odtujeni dohodek in podobno še kako na roko poskusom
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odtujevanja neodtujljivih pravic delavcev v posamezni organizaciji združenega dela ter tehnokratskim in birokratskim težnjam. Težnje centralizacije ter etatizma se odražajo v OZD v
težnjah podjetniške centralizacije moči in upravljanja. Z
notranjimi vzroki za spore se bodo morali ukvarjati predvsem
izvršni odbori sindikatov v posamezni organizaciji združenega dela, kjer bodo morali te vzroke ugotavljati in ocenjevati
ne le pogosteje kot doslej, marveč tudi veliko bolj samostojno
in neodvisno od drugih. Sindikati bomo morali oblikovati
svoja stališča in predloge za njihovo omejevanje in odpravljanje.
Pri omejevanjiu in odpravljanju vzrokov za zaostrovanje
odnosov, ki jih delimo na makro in mikro vzroke, na zunanje
in notranje, kaže upoštevati tudi razlike v dosedanjih ocenah.
V ocenah so stališča glede tega še vedno precej različna. Del
tistih, ki ocenjujejo ta pojav, meni, da so vzroki za protestne
ustavitve dela izključno na mikro ravni, torej v organizacijah
združenega dela ter praviloma na splošno označeni z nerazvitostjo samoupravnih odnosov. Drugi spet menijo, da so vzroki
za prekinitve izključno na makro nivoju, torej posledica
nedognanosti in neurejenosti družbenega sistema, gospodarskih in družbenih odnosov. Ne bi se spuščali v komentiranje
takih mnenj. Strinjamo se namreč s tistimi dognanji, ki zatrjujejo, da gre pri izražanju nezadovoljstva praviloma za splet
vzrokov in so le posamični primeri, ko je zaostrovanje odnosov in tudi konfliktov mogoče pripisati samo zunanjim ali pa
samo notranjim vzrokom. Toda ker se pri protestnih ustavitvah dela vsi vzroki kažejo največkrat kot notranji vzroki,
pogosto le kot zahteva pri osebnih dohodkih, je toliko bolj
potrebno upoštevati to različnost vzrokov in ugotoviti, kaj so
povodi in kaj vzroki, če hočemo, da bomo prišli do bolj
objektivnih ocen in s tem do smeri delovanja za njihovo
odpravljanje.
'Sestavne delovne skupine: Mitja Švab. vodja , in člani: Vinko Kastelic, Janez
Krnc, Ladimir Brolih, Dušan Rebolj, Gregor Miklič, Milutin Mužić, Samo Stupica,
Blaž Železnik, Brane Žeidoner.
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Nekaj izjem v 70-ih letih, je bilo, vendar ne posebno uspešnih. Sindikati so npr.
pripravil! podlage, vzorec za normativno urejanje oziroma obnašanje delavcev
in organov v primerih sporov na podlagi določil ZZD. Te podlage v OZD praviloma niso bile uporabljene, le nekaj OZD v SR Slovenije te spore in ustavitve
dela omenja v svojih samoupravnih splošnih aktih, pa še to največkrat na način,
ki ni obetal, da bodo take norme upoštevane v primerih protestnih ustavitev
dela.
3
Podatki o protestnih ustavitvah dela so zbrani iz različnih virov. Za leto 1960 do
1980 so uporabljene najvišje ugotovljene številke. Podatki kljub temu niso
popolnoma točni, ker informiranje o protestnih ustavitvah dela vsezkozi ni bilo
učinkovito organizirano in uveljavljeno navkljub prizadevanju sindikatov. Prisotno je bilo in je še vedno skrivanje in zapiranje teh informacij v OZD,
predvsem z za lase privlečenimi argumenti, kot npr. da bi bil ogrožen poslovni
ugled, da gre le za realizacijo pravice do sestanka, kar je prisotno zlasti v
zadnjih letih, največkrat pa zaradi dejanskega skrivanja napak v gospodarjenju
in deformaciji v odnosih. Prikrite prekinitve dela, ki so bile pozneje sicer evidentirane,
pa ne vplivajo na oceno nihanj.
4
Od leta 1979 naprej se v statističnem spremljanju konfliktov pojavita in izoblikujeta dve rubriki, in sicer »prekinitve dela« ter »izsiljeni sestanki z drugimi
oblikami izražanja nezadovoljstva« (npr. delovni absentizem). Morali bomo rešiti
vprašanje razmejitve med prekinitvijo dela in tako imenovanim izsiljenim
sestankom. Kaj sploh je izsiljeni sestanek? Menimo, da v zadnjih letih v marsikateri organizaciji z razglašanjem, da gre za izsiljeni sestanek, v bistvu prikrivajo
prekinitev dela. Zato bi lahko, zlasti v zadnjih treh letih, število prekinitev dela do
določene mere povečali. Naj bo tako ali drugače, potrebna je opredelitev, kaj je
oziroma kaj ni izsiljeni sestanek, kajti to trenutno ustreza tako tistim, ki razmišljajo o tem, kako bi število protestnih ustavitev dela statistično zmanjšali, kot
tistim, ki bi radi dokazali, da se število konfliktov dramatično povečuje.
Predlagamo, da za prekinitev dela dosledno štejemo vsako ustavitev proizvodnega in delovnega procesa mimo postopka, ki ga predlagamo v tezah za
spremembe
in dopolnitve 636. do 640. člena ZZD.
5
Ob tem, ko se je »država umikala« kot nosilec sredstev, se je zelo povečala moč
bank. Odvisno od kratkoročnih in zlasti dolgoročnih posojil bank se je v treh,
štririh letih povečala skoraj za trikrat. Skupna stopnja akumulativnosti v gospodarstvu Je v letu 1978 najnižja v tem desetletju, v industriji se je zmanjšala od
leta 1975 za polovico (!). Najnižja je v tem letu tudi stopnja reprodukcije sposobnosti. Stopnja akumulativnosti je akumulacija proti povprečno koriščenim poslovnim sredstvom. Reproduktivna sposobnost je akumulacija in amortizacija proti
oovprečno koriščenim poslovnim sredstvom.
"Stopnja akumulativne sposobnosti se do leta 1980 spet povečuje, toda ne
doseže ravni iz leta 1975, stopnja reproduktivne sposobnosti pa je bila celo
7nekoliko večja.
V tem gradivu ne povzemamo pomembnih ugotovitev iz posameznih ocen,
študij in analiz o tem pojavu (niso namreč zanemarljivi podatki o trajanju
protestnih ustavitev dela, o številu delavcev, ki protestirajo in uveljavljajo svoje
zahteve na tak način, o spontanosti in organiziranosti protestov itd.). Da pa gre v
zadnjem času za drugačno naravo gospodarske in družbene krize, ki stopnjuje
prekinitve dela in druge oblike izražanja nezadovoljstva, morda kaže podatek,
da so delavci v 70-ih letih pogosto (v 56% primerov) nadomestili izgubljeni
delovni čas, medtem ko je bilo v zadnjih dveh letih tega manj.
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PRILOGA 1

ŠTEVILČNI

PREGLED PROTESTNIH
IN SFR

Leto

SRS

1958

USTAVITEV

DELA

V

SR

SLOVENIJI

JUGOSLAVIJI

SFRJ

Leto

SRS

1

28

1973

30

ni pod.

1959

O

150

1974

64

ni pod.

1960

42

105

1975

47

ni pod.

1961

55

106

1976

50

ni pod.

1962

104

255

1977

49

ni pod.

1963

76

213

1978

108

ni pod.

1964

78

271

1979

63(77)*

1965

60

231

1980

62(98)

253

1966

52

152

1981

47(64)

216

1967

O

118

1982

18

174

1968

52

148

1983

96

336

138

1984

100

384

SFRJ

ni pod.

1969

ni pod.

1970

ni pod.

ni pod.

1985

104 (76)

384

1971

ni pod.

ni pod.

1986

163(81)

ni pod.

1972

ni pod.

ni pod.

x OP.: v oklepaju druge oblike protestov n.pr. t.zv. izsiljeni sestanek
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PREGLED PROTESTNIH USTAVITEV DELA V LETU 1986
Po dejavnostih:
Prekinitve
dela

Dejavnost

Izsiljeni
sestanki

5

2

Kemična in nekovinska industrija

16

4

Kovinska in elektro industrija

43

18

Tekstilna in usnjarska industrija

17

8

Gozdarstvo in lesarstvo

16

9

2

2

12

7

Promet in zveze

7

7

Gradbeništvo

9

7

Komunalno in stanovanjsko gospodarstvo

4

3

Obrt

5

2

Gostinstvo in turizem

8

4

Trgovina

6

2

Vzgoja in izobraževanje

3

3

Zdravstvo in socialno varstvo

8

2

2

1

163

81

Rudarstvo in energetika

Papirna in grafična industrija
Kmetijstvo in živilska industrija

Kultura
Družbeni in državni organi
Finančne organizacije
SKUPAJ
Po številu udeležencev:
število udeležencev

število prekinitev

struktura v %

do 10

19

11,7

od 11 do 20

27

16.6

od 21 do 50

49

30,0

od 51 do 100

13

8,0

od 101 do 200

42

25.7

nad 2C0

13

8,0

163

100,0

S K U

v
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IZHODIŠČA
za opredelitev nalog organizacij in organov Zveze
sindikatov Slovenije ter za dograjevanje zakona o
združenem delu na področju

Odpravljanje vzrokov in reševanje sporov narekujeta organizacijam in organom Zveze sindikatov Slovenije zlasti
naslednje naloge:
1.

Uveljaviti, usposobiti in krepiti moramo avtoriteto in učinkovitost samoupravnega delegatskega načina reševanja družbenih protislovij. Temeljno demokratično sredstvo za preseganje razlik in odpravljanje različnih protislovij in tudi konfliktnih interesov mora postati samoupravljanje z delegatskim
sistemom odločanja, z institucijami samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja. Zato mora biti prizadevanje sindikata usmerjeno k učinkovitejšemu in uspešnejšemu delovanju celotnega političnega sistema, k zagotavljanju večje prehodnosti vseh institucij političnega sistema kot
podlag za hitrejše odpravljanje vzrokov, ki povzročajo
različne spore. V tem smislu je zlasti pomembno usposobiti in
zagotoviti večjo učinkovitost samoupravnih in delegatskih
poti za reševanje problemov, ki sprožajo spore.
Le takšen način reševanja konfliktov ustreza naravi in
bistvu samoupravnih družbenoekonomskih odnosov kot
temeljnemu produkcijskemu odnosu, opredeljenemu v ustavi.
Pri tem je treba upoštevati vse večje razhajanje med odnosi, ki
so opredeljeni v ustavi, normativnimi rešitvami in dejanskimi
razmerami, o čemer je že govor v tem gradivu. To povzroča
popačenja in težave. Vse to omogoča, da se v praksi odpirajo
in uveljavljajo vzporedne poti odločanja, kar nedvomno slabi
z ustavo opredeljen položaj delavca v družbenoekonomskem
in političnem sistemu. Celovito analizo vzrokov razmer in
smeri njihovega odpravljanja so opredelili dolgoročni program gospodarske stabilizacije, kritična analiza delovanja
političnega sistema in kongresi družbenopolitičnih organizacij. Spreminjanje razmer na teh izhodiščih sta jamstvo in
možnost, da se družbeni konflikti rešujejo v okviru mehanizimov in institucij političnega sistema socialističnega samoupravljanja.
2. _
Še bolj dosledno uveljaviti ustavno in zakonsko vlogo sindikatov, ki se morajo samostojno opredeljevati do vseh vprašanj
uveljavljanja družbenoekonomskega položaja delavca v vsaki
posamezni organizaciji združenega dela in tudi v vseh oblikah
organizacije družbene skupnosti. Pri odpravljanju vzrokov za
spore bomo morali organi sindikatov v občini, republiki in
federaciji po eni strani tudi s tega vidika ocenjevati predložene spremembe in dopolnitve sistema in predloge ukrepov,
po drugi strani pa jih tudi sami predlagati ustreznim organom
skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Pri tem je v občini in
republiki v teh primerih nezamenljiv vpliv sindikata v zborih
združenega dela. Sindikat mora torej v celoti uveljaviti svojo
vlogo pobudnika za spremembe*in dopolnitve sistema in ne le
samo svojo zaščitno funkcijo.'
Uveljavitev takšne vloge sindikata zahteva, da organizacije
in organi sindikata, zlasti v OZD, redno spremljajo in ocenjujejo razpoloženje delavcev, njihove težave, delovne in življenjske pogoje ter da na tej podlagi dajejo pobude in predloge ter
sprejemajo lastna stališča o načinu njihovega reševanja. S
svojim delovanjem morajo zagotavljati, da bodo delavci svoje
zahteve in probleme izražali čimbolj odprlo na zborih delavcev, na delavskem svetu in drugih organih upravljanja v OZD,
delegacijah in na organih in organizacijah sindikata. Na teh
osnovah je treba krepiti samostojnost, odgovornost in samoiniciativnost organizacij in organov sindikata. To zahteva
odločno odpravljanje stare prakse v marsikaterem okolju, kjer
so organi sindikata v bistvu podaljšana roka nosilcev tehnobipriloga poročevalca
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rokratskih in etatističnih teženj in ko znotraj sindikata niso
razviti demokratični odnosi.
3.
Sindikati bomo morali s svojim delovanjem zagotoviti
realne in poštene politične in strokovne ocene konfliktnih
razmer in vzrokov, ki vodijo v različne oblike izražanja nezadovoljstva delavcev. Tako politično oceno, ki med drugim
ugotavlja kakšna so bila ravnanja poslovodnih in samoupravnih organov ter organov družbenopolitičnih organizacij in
kakšne so bile posledice teh razmerij, pripravlja sindikat.
Strokovno oceno, ki ugotavlja zlasti gospodarsko stanje organizacije dela, stopnjo razvitosti samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, kar kaže na prave vzroke spora, vključno s
programom sanacije v vseh smereh, pa pripravljajo poslovodni organi v sodelovanju s strokovnimi službami in ustreznimi zunanjimi organi in organizacijami, sindikat pa naj o tej
strokovni oceni posreduje svoje mnenje.
4.
Odnos sindikata do zahtev, izraženih ob prekinitvah dela in
sploh odnos do prekinitve same, je mogoče opredeliti le na
podlagi konkretne analize. Vsakršno vnaprejšnje opredeljevanje do zahtev brez takšne analize ne more biti poHiKa sindikata. Če se na podlagi analize ugotovi, da delavci jveljavljajo
svoje zahteve po rednih delegatskih in samoupravnih poteh,
ali če jih po teh poteh ne morejo uveljaviti in jih uveljavljajo z
različnimi oblikami pritiskov, gre pa za zahteve, ki odpirajo
proces odpravljanja mezdnih odnosov in različnih oblik odtujenega odločanja o dohodku, se mora sindikat identificirati s
takšnimi interesi in zahtevami delavcev, kar je tudi v skladu z
njegovo vlogo najširše organizacije delavcev.
Sindikat mora podpreti in se identificirati s tistmi zahtevami
in z interesi delavcev, ki jih delavci uveljavljajo po redni poti,
izjemoma pa tudi zahteve, ki jih zaradi različnih vzrokov ne
morejo uveljaviti po teh poteh. Sindikat bo tudi podpiral
zahteve, ki bodo izraz različnih oblik pritiskov, če odpirajo
procese odpravljanja in razbijanja različnih oblik odtujevanja
odločanja o dohodku in o presežni vrednosti.
Torej, v primerih, če so izkoriščene vse samoupravne možnosti in poti za reševanje njihovih zahtev in interesov in če so
zahteve dejansko usmerjene v odpravo etatističnih in birokratskih odnosov, v krepitev samoupravnega položaja
delavca. V takšnih primerih sindikat mora podpreti zahteve
delavcev in s svojim delovanjem zagotoviti, da se bodo tudi
uveljavile. To mora biti tudi merilo za opredeljevanje odnosa
sindikata do zahtev delavcev in temelj opredeljevanja do
raznih oblik pritiskov.
Posebej bi poudarili usmeritev, da je treba zahteve, ki se
sproščajo ob konfliktnih razmerah, z delovanjem subjektivnih
sil izrabiti za njihov ustvarjalen pritisk za odpravo mezdnega
položaja delavcev, ki vlada še v marsikaterem okolju. Te
zahteve moramo izrabiti kot pobudo za vzpostavljanje z
ustavo določenih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov ter za krepitev in usposobitev našega sistema, da po
delegatskih in samoupravnih poteh rešuje vse zahteve delavcev. Takšno izhodišče pomeni tudi odločen in odkrit spopad s
pritiski, zahtevami in tudi izsiljevanji, da se s prekinitvami dela
ali drugimi oblikami pritiskov rešujejo problemi in zahteve
mimo samoupravnih poti odločanja, oziroma da se tako skušajo reševati problemi, čeprav niso izkoriščene vse možnosti
in poti v samoupravnem in delegatskem sistemu.
5.

Organi sindikata samostojno pripravijo ocene posameznih
sporov in protestnih ustavitev dela s težnjo, da se, kolikor je le
mogoče, objektivno odkrijejo pravi vzroki za konflikte. Ta
11

samostojnost sindikata pa ne pomeni, da pri izdelavi ocene ne
bi sodelovali poslovodni organi ali strokovne službe v OZD,
pač pa zahtevamo, da ti organi in službe obvezno zagotavljajo
zahtevane podatke, ocene aktov, ocene rezultatov itd. Pri
oceni razmer pa naj sodelujejo - odvisno od obsega in značaja spora-občinski in republiški svet sindikatov, izvršni svet
skupščine občine, družbeni pravobranilec samoupravljanja,
služba družbenega knjigovodstva in drugi.
V primeru, da se spori v organizaciji združenega dela
ponavljajo, so pogostejši ali pa so metoda reševanja in tudi
izsiljevanja določenih zahtev, morajo v takšnih OZD pri oblikovanju ocen in pripravi programa sanacije sodelovati tudi
organi in organizacije zunaj OZD.
Le take ocene bodo podlaga za omejevanje in odpravljanje
vzrokov in spreminjanje odnosov. Takšna obveznost naj bi
bila sestavina nalog za delo sindikalnih organov v primerih
sporov.
6.

Spore in protestne ustavitve dela moramo reševati tam, kjer
so nastali; to je v organizaciji združenega dela, in sicer preko
delavskega sveta, ki je najvišji organ upravljanja v organizaciji
združenega dela. Delavski svet mora obravnavati zahteve
delavcev potem, ko si pridobi mnenje poslovodnega organa;
obravnavati pa mora tudi mnenje oziroma stališče izvršnega
odbora organizacije sindikata. Pred obravnavo o zahtevi
delavcev na delavskem svetu lahko delavski svet zahteva tudi
mnenja izvršnega sveta skupščine družbenopolitične skupnosti in drugih pristojnih organov.
V primeru, ko spora zaradi narave vzrokov ni mogoče v
celoti rešiti v organizaciji združenega dela, kjer je nastal, pa
moramo k reševanju pritegniti institucije političnega sistema
v družbenopolitični skupnosti, predvsem zbore združenega
dela in družbenega pravobranilca samoupravljanja.
7.

Poleg samostojnosti pri reševanju sporov in odpravljanju
vzrokov je treba ob tem uveljaviti tudi večjo odgovornost
sindikata nasploh, še posebej pa osnovnih organizacij in
njihovih izvršnih odborov. Delavci naj bi svoje zahteve izražali
preko sindikata tako, da jih izrazijo na izrednem zboru TOZD,
sklicanem na njihovo zahtevo. Poverjenik sindikata ali predsednik izvršnega odbora OOZS je dolžan sam ali skupaj z
drugimi - na izrednem zboru imenovanimi delavci - izoblikovati zahteve ter jih posredovati delavskemu svetu. Izvršni
odbor sindikata je dolžan tudi obravnavati te zahteve in se o
njih opredeliti.
Takšna samostojnost osnovnih organizacij sindikata, ki so
nosilec izraženih mnenj, predlogov in zahtev delavcev, je
obenem tudi dolžnost in odgovornost terjati, da se o zahtevah
delavcev izrečejo delavski sveti na podlagi vseh pridobljenih
mnenj.
Neodgovoren odnos in ignoriranje zahtev delavcev, zlasti
opustitev zahteve za sklic izrednega zbora, narekuje obvezno
ugotavljanje odgovornosti organov in delavcev, ki so onemogočili ali preprečili sklic izrednega zbora, pa tudi moralnopolitično odgovornost sindikata.
Uresničevanje teh odgovornih nalog organizacij in organov
sindikatov v OZD, še zlasti sindikalnega poverjenika, zahteva
bistveno večjo odgovornost in tvorno vključevanje predvsem
občinskih svetov ZSS in republiških odnosov sindikatov
delavcev dejavnosti, po potrebi pa tudi republiškega sveta
ZSS, v reševanje sporov, še zlasti, če pride do prekinitve dela.
To je pot in pogoj za uveljavitev samostojnosti, samoiniciativnosti in odgovornosti sindikatov.
Ker se na ta način sindikalni poverjenik neposredno vključuje v reševanje sporov v organizaciji združenega dela, mu je
treba zagotoviti polno oporo in seveda popolno zaščito pred
morebitnimi poskusi šikaniranja ob dogodku in po njem. To
oporo in zaščito mu morajo zagotavljati izvršni odbor
osnovne organizacije, konferenca osnovnih organizacij, še
zlasti pa občinski svet ZSS in tudi drugi organi in organizacije
sindikata ter družbenopolitične skupnosti. Organi sindikata
zunaj OZD so dolžni dati vso podporo in zaščito tudi organom
sindikata v OZD. Tudi to bo prispevalo k večji smoiniciativi in
odgovornosti sindikalnih poverjenikov in članov organov sindikata v OZD.

8.

Občinski sveti zveze sindikatov morajo biti pri reševanju
konfliktov bolj dejavni in bolj odgovorni, še zlasti, če gre za
konflikte, ki jih ni mogoče rešiti v OZD. V tem primeru se po
potrebi v reševanje problemov vključijo tudi republiški in
zvezni organi sindikatov. Občinski sveti so odgovorni za zagotavljanje strokovne pomoči osnovnim organizacijam sindikata
pri oblikovanju politično-strokovnih ocen, hkrati pa tudi za
aktivno vključevanje v reševanje sporov in odpravljanje
vzrokov.
9.

V politično-strokovnih ocenah, za katere se zavzemamo v
sindikatih, moramo poleg predlogov za ukrepanje in morebitne spremembe v organizaciji dela, proizvodnih programih,
razvoju, dograjevanju samoupravnih splošnih aktov itd. ugotavljati odgovornost in predlagati ukrepe proti poslovodnim
organom, vodilnim in strokovnim delavcem, članom samoupravnih organov in posameznim delavcem. O uveljavljanju
odgovornosti odločajo ustrezni organi v organizaciji združenega dela. Ni pa mogoče uveljaviti odgovornosti proti delavcem, ki zahtevajo izredni zbor ali na njem izražajo zahteve, in
tudi ne, če prekinejo delo, ko izredni zbor ni bil sklican.
Nedopustno pa bi bilo toleriranje kar pogostih pojavov, da
poslovodni organi, vodilni in drugi odgovorni delavci iz kakršnihkoli razlogov - vključno z odklonitvijo sodelovanja - niso
prisotni v organizaciji združenega dela včasu izrednih sestankov ali protestnih ustavitev dela. Nedopustno je tudi ignoriranje že zaznanih ali izraženih mnenj, predlogov in zahtev
delavcev, saj njihovo neupoštevanje lahko pripelje do spora.
10.
Ugotoviti moramo - na to opozarjajo dosedanje izkušnje pri
reševanju sporov in protestnih ustavitev dela - da se je ponekod razpasel brezdušen odnos sindikalnih aktivistov pa tudi
drugih do hotenj in predlogov delavcev. Nesprejemljivo za
delo aktivista je dejstvo, da ne zazna nezadovoljstva in slabega razpoloženja med sodelavci, ki ne nastaneta preko noči.
Torej bomo morali ostreje postaviti odgovornost za občutljivost posameznika - aktivista za stanje in odnose v okolju, kjer
deluje. To velja še zlasti za komuniste. Vse to sicer ne bi
odpravilo vseh vzrokov, zlasti ne družbenih protislovij, za
spore, lahko pa bi njihovo reševanje spravilo v okvire samoupravnega reševanja in marsikdaj do konfliktnih situacij sploh
ne bi prišlo. Če bomo prisluhnili in se odzvali delavcem, bomo
tudi povečali njihovo zaupanje v njihovo organizacijo.
11.
V sindikatih bomo vztrajali, da se delo komiteja za splosno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito omeji na vlogo in
pristojnosti, ki so določene z zakonom.
12.
Izobraževanje sindikalnih aktivistov za te in tudi druge
naloge je tudi sicer ena izmed najpomembnejših nalog sindikata, pri čemer ima glede oblikovanja teh programov republiški svet ZSS največjo odgovornost.
Zato moramo pripraviti ustrezne programe izobraževanja
sindikalnih aktivistov za uresničevanje nalog sindikata pri
preprečevanju in odpravljanju konfliktnih razmer. Ti programi
ne bi smeli biti usmerjeni v usposabljanje za visoko strokovne
naloge in ekspertize, marveč v pridobivanje znanj in vednosti,
ki bodo sindikalnim aktivistom omogočale učinkovitejše in
bolj samoiniciativno ravnanje in določanje nalog v primerih
konfliktnih razmer, priprav kakovostnih političnih ocen, pa
tudi ustrezno presojo izdelanih strokovnih ocen in programov
sanacije razmer.
Slaba obveščenost delavcev o stanju in problemih v organizaciji združenega dela ter neobveščanje o predlogih in zahtevah delavcev, so tudi razlogi za spore in protestne ustavitve
dela; to namreč kažejo dosedanje izkušnje. Torej je očitno, da
je treba razvijati načine in oblike obveščanja v organizacijah
združenega dela.
Po drugi strani pa je še vedno prisotno zapiranje informacij
o konfliktnih in protestnih ustavitvah dela v okvire organiza, cije združenega dela, ali pa so te informacije necelovite. S
priloga poročevalca
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predloženimi ocenami bi to obveščenost bistveno izboljšali, v
navodilih za delo sindikata v primerih sporov in protestnih
ustavitev dela pa bi podrobneje opredelili obveščanje navzven, s čimer bi vzpostavili učinkovitejši sistem obveščanja kot
ga imamo dosedaj.
V tej opredelitvi vsaj nekaterih nalog organizacij in organov
sindikata so nakazani tudi predlogi in načini delovanja samoupravnih in poslovodnih organov ter organov sindikata, ki jih
bo potrebno upoštevati pri predlaganju sprememb in dopolnitev 636. do 640. člena zakona o združenem delu in tudi pri
opredeljevanju nalog organizacij in organov sindikata.
m.
Ko opredeljujemo naloge in smeri delovanja organizacij in
organov Zveze sindikatov na tem področju kot najpomembnejšo, najzahtevnejšo in najodgovornejšo nalogo, opredelimo
vključevanje in dejavnost sindikatov na vseh ravneh in v vseh
okoljih pri odkrivanju, zmanjševanju in odpravljanju vzrokov
za spore in protestne ustavitve dela.2 Naše stališče je, da je
potrebno reševati spore v okviru dogovorjenega in izpopolnjenega sistema samoupravnih odnosov. Glede na dosedanje
izkušnje se kaže potreba, da v tem smislu spremenimo, dopolnimo in dogradimo zakon in samoupravne splošne akte, da bi
s tem odprli možnost za normaino, v smoupravne odnose
vgrajeno reševanje sporov in protestnih ustavitev dela.
Sem sodijo naslednje naloge:
1. Nujnost proučitve sedanjih določil zakona o združenem
delu in na tej podlagi opredelitev predlogov oziroma usmeritev za njihovo dograjevanje in izpopolnjevanje.
2. Opredelitev ravnanj za primere sporov in protestnih
ustavitev dela v samoupravnih splošnih aktih OZD.
3.0predelitev nalog za delo organizacij in organov sindikata v primerih sporov in protestnih ustavitev dela.
Pri usmeritvah za delovanje organizacij in organov sindikata za dograditev in spremembe določb zakona o združenem
delu o reševanju sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po redni
poti (VII. poglavje, 2.oddeiek, 3členi 636 - 640.) bi morali
upoštevati predvsem naslednje:
- Nekatera dosedanja določila zakona o združenem delu o
reševanju sporov v praksi zaradi nedorečenosti ali zaradi
neživljenjskosti nismo uresničevali; zato je prišlo do velikega
neskladja med normativnim in dejanskim stanjem. Imeli smo
velike težave pri posamičnih poskusih vztrajati pri zakonskih
določilih.
Upoštevaje, da je v predlogu tez za spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu to podrobneje razčlenjeno,
omenjamo le nekaj primerov ne povsem ustreznih določil:
Po 638. členu naj bi delavci, ki so v sporu in seveda pred
morebitno ustavitvijo dela, določili delegate v večpartitni
skupni odbor, ki naj bi reševal probleme. V praksi se to ni
uveljavilo, čeprav poznamo nekaj izjem. Delavci takega določanja delegatov niso sprejeli zaradi tega, ker so aktivnosti
poslovodnih in samoupravnih organov pa tudi organov sindikata, ob protestnih ustavitvah dela pogosto usmerjene predvsem v iskanje in sankcioniranje »organizatorjev štrajka«.
Zaradi tega je med delavci prevladalo mnenje, da bi bili
delegati delavcev, ki bi jih imenovali v skupne odbore obravnavani kot »organizatorji štrajka«. Zahteve, ki so povod za
spore, so praviloma take narave in izrečene v takšnih okoliščinah, da ne trpijo dolgotrajnih postopkov oblikovanja večpartitetnega skupnega odbora itd. Gre torej za proučitev in spremembo postopkov oblikovanja in dela tega morebitnega odbora.
Predvsem zaradi navedenih vzrokov se tudi ne uresničuje
druga določba tega člena, da morajo delavci v sporu, ki bi
utegnil pripeljati do ustavitve dela, sami poprej o tem obvestiti
sindikat, druge družbenopolitične organizacije in skupščino
družbenopolitične skupnosti.
Tak sistem obveščanja o zahtevi se zaradi neživljenjskosti v
praksi ni uveljavil, - tudi tokrat zaradi prevelikega formalizma.
Kritično je treba proučiti tudi sedanja določila o sankcijah, o
sodelovanju zunanjih organov pri reševanju spora itd.
- Naslednji, po našem mnenju pomemben razlog za dopolnitev določil zakona je v tem, da sedanja določila določajo le
postopke, odnose in možne načine reševanja sporov pred
protestno ustavitvijo dela. Ob dejstvu, da protestne ustavitve
priloga poročevalca

dela kljub temu so, bomo morali določiti tudi postopke, pravice, dolžnosti in zlasti odgovornosti vseh, če do prekinitve
pride. To bi moralo biti tudi pomembno izhodišče za dograditev zakona.
Predlagamo torej dopolnitev zakona, ki upošteva in priznava realnost, da do protestnih ustavitev dela pride. Prav to
dejstvo terja, da določimo tudi okvire samoupravnega reda in
ugotavljanja odgovornosti v takih primerih ter tako izključimo
samovoljo in spontanost. Pri tem pa poudarjamo, da je treba
najprej uveljaviti možnosti delavcev za učinkovitejše izražanje
zahtev in predlogov kot je bilo to doslej (izredni zbor, vloga
poverjenika sindikata).
- Odprto pa je vprašanje, ali naj bi dopolnjen zakon določil,
da se njegove načelne norme konkretizirajo v samoupravnih
splošnih aktih. Praksa namreč kaže, da v organizacijah združenega dela praviloma nimajo določil o reševanju sporov.
2.
Organizacije in organi sindikata bodo morali sodelovati pri
dograjevanju samoupravnih splošnih aktov zlasti glede opredelitve ravnanj samoupravnih, izvršilnih in poslovodnih organov ter sindikata »pred« sporom, »ob« njem, ter »po« sporu
oziroma protestni ustavitvi dela.
3.
Navodila za delo sindikata v primeru sporov in protestnih
ustavitev dela so bila v Zvezi sindikatov Jugoslavije in Slovenije že večkrat pripravljena in sprejeta. Prvič so jih sprejeli v
ZSJ ze leta 1969. V navodilih so bili opravljeni tudi prvi
poskusi oblikovanja norm ravnanja subjektov v primeru konfliktov. Večinoma pa se v teh dokumentih obravnava samo
odnos do vzrokov in povodov za protestne ustavitve dela.
Zato bi kazalo opredeliti drugačen pristop in vsebino tega
dokumenta, saj gre predvsem za organizacijsko-tehnična
vprašanja, ki ne sodijo v samoupravni splošni akt Natančneje
bi kazalo opredeliti vlogo poverjenikov sindikata, predsednikov izvršnih odborov in izvršnih odborov organizacij, zatem
organov sindikata v občinah in republiki v primerih sporov,
saj gre za njihovo delovanje in postopke v njihovi pristojnosti'
Natančneje bi morali določiti tudi načine obveščanja o sporih.
1. V vseh dosedanjih protestnih ustavitvah dela - Kolikor smo lahko ugotovili J .rYeTrbovlje
i.ni 'zvr^nin' svet
neposredno
odzval
Se objeprvem
ustavitve
delajev
rudnikih
Hrastnik
leta 1958.
Takrat
sprejelprimeru
dva odloka:
odobril
povišanje cen premoga in vrnil v investicijski sklad občine sredstva, ki jih je dala
u Povsem
skladajasno
za izplačilo
plač (vračilo
iz splošnih
sredstev
fedpraclje)
je, da jerudarskih
taka pot reševanja
zahtev
hitro postaia
nemogoča
To, kar je bilo možno ob prvem in po takatnem pričakovanju izjemnem primeru,
je postalo že v istem letu (28 prekinitev v SFRJ) nerealno. Vsekakor je pri
odpravljanju splošnih vzrokov za zaostritve pomembna vloga in mesto Zveze
sindikatov Jugoslavije ob sodelovanju republiških sindikatov in upoštevanju
dejstva, da bo pri tem neizogibno usktejevanje posameznih interesov s skuo
nimf.
2. V prilogi je opredelitev E. Kardelja do prekinitev dela v pogojih socialističnega samoupravljanja.
3. Podrobnejša ocena določb zakona je v tezah za spremembe in dopolnitve
zakona.
se e

PRiLOGA
Opredelitev E. Kardelja do prekinitev
dela v pogojih socialističnega
samoupravljanja (E. Kardelj: Protislovja
družbene lastnine v sodobni
socialistični praksi — druga dopolnjena
izdaja DZS 1976 - str. 90 -92)
Nekateri menijo, da je prekinitev dela identična s klasičnim
orožjem delavskega razreda - stavko. Ker je prekinitev dela
pri nas postala de tacto priznana pravica delavcev, bi po teh
mnenjih bilo treba tudi formalno priznati klasično pravico do
stavke kot instrumenta za reševanje ekonomskih in socialnih
konfliktov v zdrSženem delu. Menim, da je tako razlagati
problem preveč poenostavljeno. Prekinitev dela je pri nas
zares postala ena izmed oblik za reševanje konfliktov v delovnih organizacijah oziroma znotraj samoupravnega združenega dela Ne glede na to, ali bomo prekinitvi dela rekli stavka
ali ne - ker je to prav zares popolnoma vseeno - pa si moramo
biti vendarle na jasnem glede tega, da klasična pravica do
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stavke po svoji družbenozgodovinski vlogi ni identična s
pravico do prekinjanja dela v naših razmerah. Skupaj z drugimi oblikami Ekonomskega boja delavskega razreda je
stavka bila in je še vedno edino možno orožje pri reševanju
odnosov med delavci, ki prodajajo svojo delovno silo, in
lastnikom kapitala kot kupcem delovne sile. Pravica do stavke
je potemtakem proizvod kapitalistične blagovne proizvodnje,
proizvod njenih razrednih odnosov in sredstvo za reševanje
ekonomskih konfliktov v teh odnosih.
V »idealnih« odnosih socialističnega samoupravljanja bi
bila stavka nesmiselna, ker-gledano v luči skupnih interesov
združenega dela - vselej prizadene materialno škodo delavcem samim. Vendar je res, da socialistični samoupravni
odnosi pri nas niso idealni, temveč v njih nenehno nastajajo
tudi stanja, ko se bolj ali manj resno krši enakopravnost
delovnih ljudi ali njihove posamezne pravice, ali se delavci
čutijo ekonomsko ali socialno ogroženi ali pa se znajdejo pod
tehnokratsko-monopolističnimi pritiski itd. Takšna stanja
neizogibno sprožajo družbene konflikte. Poleg tega marsikdaj povzročajo te konflikte tudi neobveščenost, neznanje,
objektivne ekonomske težave, nesposobnost organov upravljanja ali organov državne uprave itd. In nazadnje, kot smo že
dejali, konflikte lahko izzovejo tudi razni parcialni pritiski, s
katerimi posamezne grupacije ali sloji v združenem delu izsiljujejo zase prednosti, ki se ne ujemajo z občutkom pravičnosti, ki vlada v zavesti delovnih ljudi glede meril za delitev po
delu. Pa vendarle vse to praviloma niso taka navzkrižja, da bi

jih ne bilo mogoče uspešno rešiti v okviru demokratičnega
mehanizma samoupravljanja. Potemtakem, če je prekinitev,
dela še zmerom možno sredstvo pri reševanju določenih
konfliktov, pav samoupravnem mehanizmu združenega dela
ni več nujen instrument pri urejanju vzajemnih ekonomskih
odnosov med delovnimi ljudmi. Prekinitve dela nastajajo kot
posledica in korektiv samoupravne prakse tam,'kjer je njen
demokratični mehanizem pri reševanju konfliktov odpovedal
ali kjer je odpovedala samoupravna družbena zavest ali politika organov posameznih družbenopolitičnih skupnosti, ali
kjer so objektivne ekonomske težave premagale ljudi. Ker pa
do vsega tega pri nas še prihaja, in prihajalo bo tudi v
prihodnje, bodo nastajala tudi navzkrižja, ki se bodo končevala s prekinitvijo dela. Zato naša družba nima nobenega
razloga, da tega dejstva ne bi priznala. Toda prav zaradi tega
je treba videti razliko, ki obstaja med vlogo in pomenom
klasične stavke ter prekinitvijo dela v pogojih samoupravno
organiziranega socialističnega dela. Ker so si pri nas delavci
pridobili neprimerljivo pomembnejšo pravico, namreč pravico, da so samoupravljalci, s čimer so prenehali biti mezdni
delavci, nima pravica do prekinitve dela v naših razmerah
identične družbenozgodovinske in razredne funkcije, kakršno
je opravljala in jo opravlja klasična pravica do stavke. To
bistveno in načelno razliko moramo imeti pred očmi, ne zato,
ker bi se bali reči »bobu bob, a popu pop«, temveč zato, da bi
zaznali pravo razsežnost, ki jo lahko ima ta pojav v naši
družbeni praksi, in da bi v samoupravne odnose lahko vgradili
instrumente za reševanje takih konfliktov in njihovih posledic.

TEZE
za spremembe in dopolnitve zakona o združenem
delu (poglavje:

reševanje sporov,

mogoče rešiti po redni

ki jih ni ono

poti - členi od 636. do

640).
UVOD
Ustava SFRJ v 47. členu vsebuje določbe o načinu reševanja sporov med delavci posameznih delov organizacije združenega dela, delavci in organi organizacije združenega dela
ali med delavci organizacije združenega dela in organi družbenopolitične skupnosti, ki jih ni mogoče rešiti v rednem
postopku. Delavci imajo pravico in dolžnost izraziti svoje
zahteve prek sindikalne organizacije, da bi jih reševali organizirano, ne pa mimo družbenopolitičnih in samoupravnih organov; sindikalna organizacija ima pravico in dolžnost sprožiti
postopek za reševanje sporov in v njem z ustreznimi organi
upravljanja oziroma družbenopolitičnih skupnosti določiti
osnove in ukrepe za reševanje vprašanj, zaradi katerih so
nastali spori (iz obrazložitve ustave SFRJ).
DOLOČBE ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
Na podlagi in v skladu z določbami ustave SFRJ je v zakonu
o združenem delu razčlenjen predvsem postopek reševanja
teh sporov. Glavne sestavine teh določb so:
• delavci, ki so v sporu, morajo svoje zahteve izraziti po
sindikatu,če spora ni mogoče rešiti po redni poti (1.odstavek
636. člena);
• postopek za rešitev spora začne sindikat pred organi organizacije združenega dela ali ustreznimi organi družbenopolitične skupnosti (2. odstavek 636. člena);
• delavski svet je na zahtevo delavcev dolžan takoj začeti
postopek, ga hitro končati in o svoji odločitvi obvestiti
delavce (637. člen);
• sindikat in organ, pred katerim je postopek začet, določita
osnove in ukrepe za rešitev spora (2. odstavk 636. člena);
• če bi zaradi spora lahko prišlo do motenj pri delu in v

samoupravnih odnosih ali če bi lahko nastala znatnejša
škoda, morajo delavci obvestiti sindikat, druge družbenopolitične organizacije in skupščino družbenopolitične skupnosti.
V takšnih primerih se oblikujejo skupen odbor za reševanje
spora in zanj izberejo svoje delegate delavci, ki so v sporu,
sindikat, druge družbenopolitične organizacije in skupščina
družbenopolitične skupnosti (1. odstavek 638. člena);
• če spor rešujejo v nasprotju z določbo 1. odstavka 638.
člena, gre za kršitev delovne obveznosti oziroma samoupravIjalske funkcije (2. odstavek 638. člena);
• če delavci ali sindikat niso zadovoljni s potekom m načinom reševanja spora, zahteva sindikat od skupščine ustrezne
družbenopolitične skupnosti, da obravnava zahtevo (1. odstavek 639. člena);
• skupščina lahko razpusti delavski svet oziroma odstavi
izvršilni ali poslovodni organ, lahko pa tudi delavce s posebnimi pooblastili če meni, da so zahteve delavcev upravičene
(2. odstavek 639. člena);
9 pri sporu z organom družbenopolitične skupnosti lahko
delavski svet zahteva od le — te, da izda ustrezne predpise ali
sprejitie ustrezne ukrepe, razen če gre za vprašanja, o katerih
odločajo delavci z osebnim izjavljanjem (640. člen).
ANALIZA DOLOČB ZAKONA O ZDRUŽENEM
DELU
V zvezi z določbami zakona o združenem delu o reševanju
sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po redni poti, je vrsta
nejasnosti, pa tudi nedorečenosti, ki otežujejo aii onemogočajo njihovo uporabo. Te so zlasti naslednje:
• zakon govori o reševanju sporov, ki jih ni mogoče rešiti po
redni potit pri čemer ni opredeljeno, kdaj pride do takšnega
»spora«. Ce delavci izrazijo zahtevo, predlog ali pobudo, še
priloga poroče valca
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ne pomeni, da gre za spor; do njega oziroma konfliktnih
razmer lahko pride, če teh zahtev ne rešujejo, če se organi
upravljanja OZD do njih vedejo neodgovorno in jih ne rešujejo
ali če delavci svojih zahtev sproti ne izrazijo, temveč jih
poskušajo uveljavljati z različnimi oblikami izražanja nezadovoljstva (poglavje v celoti);
• ni opredeljeno, kaj je redna in kaj izredna pot oziroma kdaj
reševanje zahteve preide iz redne na izredno pot (poglavje v
celoti);
• ni jasno, kdaj, kako oziroma na kakšen način delavci izrazijo zahtevo — na zboru delavcev, na članskem sestanku,
individualno, ustno ali pisno itd. (636. in 637. člen);
• iz zakonskih določb ni razvidno, kdo začne spor in pred
katerimi organi. Enkrat je delavski svet na zahtevo delavcev
dolžan takoj začeti postopek, drugič pa je sindikat tisti, ki
začne postopek pred ustreznim organom v organizaciji združenega dela. Ni jasno, ali so subjekt spora delavci ali sindikati
oziroma ali je sindikat samo »posrednik« (636., 637. in 639.
člen):
• zakon ne določa, koliko mora biti delavcev oziroma drugih
pogojev, da lahko začno postopek za reševanje spora;
• sindikat in organ, pred katerim je postopek začet, določita
osnove in ukrepe za rešitev spora, pri čemer ni jasno,kaj so
osnove oziroma kaj so ukrepi za rešitev spora (1. odstavek
638. člena):
® ni jasno, kateri organ organizacije združenega dela sodeluje v postopku.Enkrat je kot pristojni organ določen delavski
svet, iz določb pa bi bilo možno razumeti, da je to lahko tudi
izvršilni organ delavskega sveta, poslovodni organ. Če gre za
kolektivni spor, individualni organi ne morejo biti subjekt v
reševanju spora. (2. odstavek 636. in 637. člen);
• zakon uporablja poleg skupščine družbenopolitične skupnosti tudi pojem ustrezni organ družbenopolitične skupnosti,
pri čemer ni jasno, kateri organi bi to lahko bili poleg skupščine — izvršni svet, upravni organ — (celotno poglavje);
• zakonske določbe,ki govore o oblikovanju skupnega
odbora, niso jasne, saj ni natanko določeno, kdaj je spor po
značaju takšen, da bi utegnil pripeljati do motenj pri delu in v
samupravnih odnosih ali da bi utegnila nastati znatnejša
škoda, pri čemer zlasti pojem znatnejše škode ni opredeljen.
Zaradi tega je te določbe mogoče razumeti tudi tako, da je v
vsakem primeru potrebno oblikovati skupen odbor. Prav tako
je ob nastanku spora težko objektivno oceniti, kdaj le-ta lahko
pripelje do motenj pri delu in v samupravnih odnosih ali kda|
bi utegnila nastati znatnejša škoda, ter kdo to ugotavlja (1.
odstavek 38. člena);
® zakon določa, da spor, ki ga rešujejo v nasprotju z
njegovimi določbami, je to kršitev delovne obveznosti oziroma samoupravljalskih funkcij ker ureditev v zakonu ni
dovolj celovita in stvarna, se v praksi odgovornost ugotavljajo
le v posameznih primerih (2. odstavek 638. člena);
• v zvezi s pojmoma razpustitev in odstavitev ni jasno, ali
gre za posebne ukrepe, ki veljajo samo v postopku reševanja
teh sporov, ali pa je treba uporabljati določbe zakona o
začasnih ukrepih družbenega varstva (2. odstavek 639. člena).
Zakon pa sploh ne predvideva primera, ko se zaradi nastalega spora ne delajo ali ko prekinejo delo oziroma ko delavci
zato, da bi rešili spor, protestno ustavijo delo (oziroma proizvodni ali drugi delovni proces). Po zakonu predpostavlja, da
bo spor rešen po mirni poti in ne ureja nadaljnjega postopka,
ko spor ni rešen po mirni poti in delavci prekinejo delo.
Prav tako ne določa, da so delavci v organizacijah združenega dela, sindikat in drugi, ki so udeleženi v reševanju teh
sporov, dolžni v svojih samoupravnih splošnih oziroma drugih aktih podrobneje opredeliti način reševanja sporov, ki jih
ni bilo mogoče rešiti po redni poti oziroma svoje sodelovanje
pri reševanju teh sporov. V Sloveniji imamo samo nekaj primerov, da so v organizacijah združenega dela skušali delno
urediti to področje.
To je samo nekaj pomanjkljivosti in nedorečenosti, ki naj
pokažejo, da-določbe zakona o združenem delu o reševanju
sporov niso dovolj opredeljene in ne jasne za uporabo pri
sporih.
Sedanjih določb zakona nismo nikjer v celoti uveljavili,
ampak samo nekatere, kar kaže tudi na neživljenjskost njegovih določb. Zato jih je potrebno prilagoditi stvarnosti in zahtevi po učinkovitem reševanju.
Zato ga je potrebno dopolniti tako glede postopka in sankpriloga poročevalca

cij za njegovo kršitev kot tudi vsebinsko - z materialnopravnimi določbami.
Ratificiran mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in
kulturnih pravicah (Uradni list SFRJ štev. 7/71) v 1. d. točki 8.
člena določa, da se države, članice tega pakta, zavezujejo, da
bodo zagotovile pravico do stavke, ki se uveljavlja po zakonih
posamezne države. Nedvoumno je, da zakon posamezne
države to pravico ureja v skladu z ustavno določenimi družbenoekonomskimi in lastninskimi odnosi v tej državi. V skladu s
tem je treba v zakonu o združenem delu bolje urediti načine in
postopke ter subjekte za reševanje sporov v razmerah sistema
družbene lastnine in samoupravljanja.
ZASNOVA SPREMEMB IN DOPOLNITEV
ZAKONA O ZDRUŽENEM DELU
Prvo izhodišče pri oblikovanju zasnove sprememb in dopolnitev zakona je, da sedanje določbe 47. člena ustave SFRJ
niso ovira dograjevanja zakona o združenem delu.
V večji meri kot doslej so upoštevane določbe 2. odstavka
47. člena ustave SFRJ, ki določajo, da ima sindikalna organizacija pravico in dolžnost začeti na zahtevo delavcev ali na
svojo pobudo postopek za rešitev spora in v njem z ustreznimi
organi upravljanja organizacije združenega dela oziroma z
organi družbenopolitične skupnosti določiti osnove in ukrepe
za rešitev spornih vprašanj.
Drugo izhodišče je, da bi spremembe in dopolnitve zakona
o združenem delu morale praviloma odpraviti vse nedorečenosti, nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se in še še pojavljajo
pri uveljavljanju sedanjih določb zakona o združenem delu.
Zavedamo se, da so vzroki za spore tako različni, da zgolj s
spremembami in dopolnitvami zakona ne bo možno predvideti vseh specifičnosti, ker bi v tem primeru zašli v pretiran, v
vsakdanji praksi neuporaben normativizem. Zato bo nujno
določbe zakona podrobneje razčleniti v samoupravnih splošnih aktih organizacij združenega dela oziroma aktih drugih
subjektov, ki sodelujejo pri reševanju sporov v OZD. Še posebej pa bi bilo potrebno oblikovati in opredeliti naloge in
usmeritve organizacij in organov ZSS v konfliktnih situacijah.
V skladu s temi izhodišči predlagamo naslednje spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu 3
1.
V poglavju zakona o reševanju sporov uveljaviti izredni zbor
kot obliko posredovanja in oblikovanja zahtev, predlogov in
pobud delavcev, ki niso bili rešeni ali obravnavani v dosedanjih postopkih, pa povzročajo ali lahko povzročijo spor, ter
določiti, da se kvorum za sklic oziroma organiziranje izrednega zbora določi s samoupravnimi splošnimi akti organizacij
združenega dela.
Po dosedanji normativni ureditvi (zakonski in v samoupravnih splošnih aktih OZD) delavci nimajo možnosti sklicati oziroma organizirati zbora delavcev. V praksi zbori delavcev
škljcujejo zlasti za obravnavo periodičnih obračunov in zaključnih računov in odločanju o njih ter v postopkih predhodnih obravnav o vprašanjih, o katerih delavci odločajo na
ferendumu.
Delavci na izrednem zboru izrazijo svoje zahteve, se medsebojno seznanijo s problemi oziroma spremembami, ki so
zahtevalejzredni zbor, in v skladu s samoupravnimi splošnimi
akti določijo način in nosilce nalog za rešitev spora.
Izredni zbor delavcev skličejo v~delovni enoti ali v drugih
delih delovnega procesa temeljne organizacije, ki jih določa
statut (v nadaljnjem besedilu delovna enota) ali v temeljni
organizaciji kot celoti.
Izredni zbor delovne enote skličejo takoj, upoštevaje
seveda naravo delovnega procesa, pri čemer naj bi delavci
kvorum za sklic izrednega zbora določili v svojih samoupravnih splošnih aktih.
Izredni zbor delovne enote skliče poverjenik sindikata ob
upoštevanju narave delovnega procesa, vodi pa ga delovno
predsedstvo skladno s samoupravnimi splošnimi akti. Poverjenik lahko skliče izreden zbor delovne enote tudi na lastno
pobudo. Poverjenik sindikata o tem obvesti predsednika
izvršnega odbora 00 ZSS. Smiselno enako je tudi s sklicom
izrednega zbora tozda.
Delavci lahko na izrednem zboru sestavijo odbor za oblikovanje zahteve. V njem so poverjenik sindikata oziroma predsednik izvršnega odbora 00 ZSS in drugi delavci, ki jih
15

delavci imenujejo na izrednem zboru.
Na izrednem zboru so lahko zahteve delavcev tudi ze sprejete, če je o njih možno odločiti na podlagi ocen, podatkov in
informacij, ki so dane na izrednem zboru in če je na podlagi
aktov za to pristojen zbor delavcev.
2.
Zahteve delavcev, oblikovane oziroma izražene na izrednem zboru, delovno predsedstvo, poverjenik sindikata oziroma predsednik 10 sindikata takoj pošlje delavskemu svetu
in poslovodnemu organu.
Delavski svet mora takoj razpravljati in sklepati o zahtevi
delavcev. Prej mora izvršni odbor 00 ZSS zavzeti stališče do
zahteve delavcev, saj delavski svet brez tega ne more
dokončno odločiti o zahtevi delavcev. Poslovodni organ najkasneje na seji delavskega sveta da svoje ocene in stališča do
zahteve delavcev. Na seji delavskega sveta sodeluje odbor za
oblikovanje zahteve, lahko pa tudi predstavniki družbenopolitične skupnosti.
Delavski svet je dolžan obravnavati in odločiti o zahtevi
delavcev, če narava spora zahteva vključevanje v razreševanje tudi dejavnikov zunaj ozda, je delavski svet dolžan zahtevo
delavcev sporočiti temeljni delegaciji, zboru združenega dela
skupščine družbenopolitične skupnosti, sisov, družbenemu
pravobranilcu samoupravljanja, občinskemu svetu ZS in
drugim.
V sindikatu se zavzemamo, da je zbor združenega dela
občinske skupščine najkasneje na svoji prvi seji dolžan do
zahtev in predlogov delavcev zavzeti stališča in o njih obvestiti delavce. Če gre za zadeve, za katere so pristojnj drugi
organi družbenopolitične skupnosti, pa je zbor združenega
dela dolžan zahteve in predloge delavcev s svojimi stališči
vred takoj poslati tem organom.
3.

Če pride do prekinitve dela v organizacijah združenega dela
posebnega družbenega pomena in če je ogroženo uresničevanje posebnega družbenega interesa, imenuje v skupni
odbor poleg delavcev in 10 OOZS svoje predstavnike tudi
družbenopolitična skupnost. Šteje se, da so najpozneje z
oblikovanjem skupnega odbora dane možnosti za rešitev
spora in vrnitev delavcev na delo.
V nadaljnji razpravi je treba na podlagi mnenj, izraženih v
predsedstvu in republiškem svetu ZSS, ugotoviti, ali ne bi bilo
smotrno tudi ob prekinitvah dela v tozdu kot celoti ali v več
delih delovnega procesa tozda in ob povzročeni škodi tretjim
vključili v delo skupnega odbora tudi predstavnike družbenopolitične skupnosti.
Pri tem je treba upoštevati izkušnje, ki kažejo/da gre v teh
primerih praviloma za hujše konflikte (glede na trajanje prekinitve dela, števila udeležencev, vzrokov za prekinitve dela) z
mnogimi škodljivimi posledica tudi za širšo družbeno skupnost.
Skupni odbor oceni stanje in vzroke za prekinitev dela in
sprejme usmeritve in podlage za izdelavo programa'sanacije
razmer s predlogi za ukrepe v vseh smereh, vključno s predlogi za ugotavljanje odgovornosti. Na tej osnovi je poslovodni
organ dolžan pripraviti sanacijski program. Objektivnost, realnost in strokovnost, predvsem pa učinkovito odpravljanje
pravih vzrokov zahtevajo, da se v priprave ocene in programa
sanacije po potrebi oz. na predlog samoupravnih organov ali
sindikata vključijo tudi raziskovalne in strokovne organizacije, služba družbenega knjigovodstva in drugi.
Skupni odbor lahko da pooblaščenim predlagateljem
pobudo za uvedbo začasnih ukrepov družbenega varstva.
Skupni odbor lahko predlaga, da se poleg samoupravnih
organov, organa samoupravne delavske kontrole, strokovnih
služb in drugih družbenopolitičnih organizacij ozda v ocenjevanje vzrokov za prekinitev dela in v njihovo odpravljanje
vključijo tudi izvršni svet in zbor združenega dela občinske
skupščine, družbeni pravobranilec samoupravljanja, občinski
svet ZS, po potrebi republiški svet ZS, samoupravne interesne
skupnosti in drugi.
Če zahteve delavcev v delovni enoti ali tozda posegajo v
interese delavcev drugih tozdov, se v njihovo reševanje vključijo poslovodni in samoupravni organi delovne organizacije.
Izvršni odbor 00 ZS pripravi lastno oceno razmer, vzrokov
za prekinitev dela in oceno predlaganih ukrepov za sanacijo
razmer v ozdu. Pri tem sodelujejo organi sindikata zunaj ozda.
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Če v temeljni organizaciji združenega dela ne pripravijo te
ocene, jo pripravi konferenca osnovnih organizacij ZS oziroma občinski svet ZS z republiškimi odbori sindikata delavcev dejavnosti, izvršnim svetom občinske skupščine in družbenim pravobranilcem samoupravljanja. V tem primeru je
treba uveljaviti odgovornost tistih, ki niso pripravili ocene.
Oceno stanja, vzrokov za spor in program sanacije razmer
sprejme delavski svet organizacije združenega dela.
Gornje ocene so podlaga in pogoj za disciplinske in druge
postopke v organizaciji združenega dela in predlaganje
začasnih ukrepov družbenega varstva.
Temeljno izhodišče - ugotavljanje odgovornosti v vseh
smereh - zahteva, da v zakonu predvsem zaostrijo odgovornost poslovodnih organov, delavcev s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi, strokovnih delavcev, pa tudi samoupravnih
organov in ne le delavcev, kot to urejajo sedanje določbe
zakona.
Pri urejanju teh zadev je treba upoštevati, da |e ob prekinitvah dela brez predhodnega izrednega zbora ugotavljanje
odgovornosti obvezno. Takšno je tudi ugotavljanje odgovornosti delavcev, ki se niso vrnili na delo, ko so na izrednem
zboru oblikovali zahteve delavcev oziroma ko so ustanovili
skupni odbor.
.
Ko so delavci zahtevali izredni zbor, pa ta ni bil sklican, ali
če v rokih, na način in po poteh, kot je bilo sprejeto na
izrednem zboru, niso rešili zahtev delavcev je treba obvezno
uveljavljati odgovornost samoupravnih poslovodnih organov
in strokovnih služb v organizaciji združenega dela. Zavzemamo se, da v teh primerih ni mogoče uveljavljati odgovornosti zoper delavce, če bi iz teh razlogov prekinili delo. V tem
smislu je to odgovornost treba urediti v samoupravnih
splošnih aktih.
Potem ko so delavci na izrednem zboru delovne enote ali
tozda oziroma ob protestni ustavitvi dela oblikovali svoje
zahteve in opredelili načine, roke in nosilce nalog pri reševanju, ne morejo iz istih razlogov ponovno sklicati izrednega
zbora ali protestno ustaviti dela, dokler traja reševanje spora.
4
V zakonu bi bilo treba določiti, da so delavci dolžni med
prekinitvijo dela zagotoviti nemoteno opravljanje proizvodnih, tehnoloških in drugih delovnih postopkov, ki po svoji
naravi zahtevajo neprekinjeno opravljanje in bi njihova prekinitev povzročila škodo v ozdu ali tretjim (ozdom in občanom).
Gre zlasti za procesno proizvodnjo z neprekinjenim delovnim
procesom, gospodarske dejavnosti posebnega družbenega
pomena in družbene dejavnosti. Morda bi v zakonu kazalo
celo našteti te dejavnosti.
Prav tako je treba določiti, da so delavci, ki so zadolženi za
delo z napravami, opremo, objekti in podobnim, ob prekinitvi
dela dolžni zavarovati naprave, opremo, objekte in podobno
pred poškodbami oziroma uničenjem.
5.
Če pride zaradi prekinitve dela do gospodarske škode (zlasti do) izpada dohodka v lastni in drugih organizacijah združenega dela, je dolžna delavski svet na predlog poslovodnega
organa sprejeti ukrepe, da bi z delom v največji možni meri
nadomestili gospodarsko škodo.
Če delavci s prekinitvijo dela povzročijo gospodarsko
škodo, delavski svet pa ne sprejme ukrepov za njeno nadomestitev, se šteje, da so nastale motnje v samoupravnih odnosih
in da je oškodovana družbena lastnina. V teh primerih občinska skupščina ugotavlja, ali obstajajo razlogi za začasne
ukrepe družbenega varstva.
Kadar prekinitev dela lahko povzroči ali povzroči nenadomestljivo škodo v lastni organizaciji združenega dela (denimo
v martinarni) ali nanadomestljivo škodo tretjim osebam (transport) ali če gre za prekinitev dela v organizacijah združenega
dela posebnega družbenega pomena, pristojni organi ukrepajo v skladu z zakonom.
g
V zakonu je potrebno zavezati organizacije združenega
dela da v svojih samoupravnih splošnih aktih podrobneje
razčienijo določbe zakona o reševanju sporov. Pri tem je
treba predvsem zagotoviti in omogočiti delavcem, da na čimbolj demokratičen, odprt in enostaven način zahtevajo a i
daio pobudo za obravnavo svojih zahtev, predlogov in pobud
na zboru na delavskem svetu in drugih samoupravnih organih, v organih in organizacijah Zveze sindikatov v organizaciji
priloga poročevalca

združenega dela temeljnih delegacijah itd. Ker takega določila zakon še nima, velika večin organizacij združenega dela
tega nima urejenega.
Po našem mnenju bi bil najprimernejši samoupravni splošni
akt samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev v
temeljni organizaciji (336. člen zakona o združenem delu).

1. Teze celovito opredeljujejo način in subjekte reševanje sporov. Pri tem je
treba upoštevati, da je treba del predlaganih rešitev vključiti v zakon o združenem delu, del v samoupravne splošne akte OZD, del pa v naloge organov in
organizacij ZSS.
2. Opomba: Podrobnejša analiza določb zakona je v članku dr. Janeza Novaka:
Stavke, Združeno delo 6/1986
3. V prilogi je osnutek sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu, ki ga
je pripravila delovna skupina sveta za uveljavljanje socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov.

OSNUTEK
sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu

Reševanje sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti po
redni poti (IV. del, VII. poglavje, 2 oddelek)
Osnutek sprememb in dopolnitev zakona o združenem delu
je pripravljen na osnovi razprave na predsedstvu in republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije.
636. člen
»V zvezi s sporom, ki ga ni bilo mogoče rešiti po redni poti,
imajo delavci pravico sklicati izredni zbor delavcev delovne
enote ali temeljne organizacije združenega dela, če to zahteva
določeno število delavcev, opredeljeno v samoupravnem
splošnem aktu.
Izredni zbor lahko skliče tudi sindikat.
Izredni zbor se skliče takoj, upoštevaje naravo delovnega
procesa. Izredni zbor vodi delovno predsedstvo, ki qa izvolijo
delavci.
Na izrednem zboru delavci oblikujejo svoje zahteve, če pa to
ni mogoče, jih oblikuje na izrednem zboru imenovani odbor.«
Opomba: Na izrednem zboru naj bi delavci izražali svoje
zahteve v zvezi s sporom, ki ga ni bilo mogoče rešiti po redni
poti, se medsebojno seznanjali s problemi oziroma z razmerami, ki so pripeljale do izrednega zbora ter določali načine,
poti in nosilce nalog za rešitev spora. Pravico do sklica
izrednega zbora naj bi imel tudi sindikat, če bi ocenil, da so
razmere in problemi takšne narave, da bi lahko nerešeni
pripeljali do prekinitve dela. Takšna rešitev je v skladu z
zahtevami po večji samostojnosti in odgovornosti sindikata v
reševanju sporov. Upoštevati moramo izkušnje, da ni bistveno
vprašanje, ali so zagotovljeni formalni razlogi za sklic izrednega zbora, temveč da je potreba hitro in učinkovito ukrepati
in odpravljati vzroke spora.
Institucijo izrednega zbora je potreba razumeti kot redno samoupravno pot reševanja konfliktnih razmer oziroma sporov. Zbor je izreden predvsem zato, ker se bistveno skrajšujejo postopki za njegov sklic. Zato je določeno, da delavci
lahko neposredno skličejo zbor, ne da bi poprej njihovo
zahtevo obravnaval in presojal delavski svet, ki je po sedanjih
določbah edini sklicatelj zbora. Prav tako se zbor skliče takoj,
ko to omogoča narava dela oziroma proizvodnega procesa v
OZD.
Zahtevo za sklic izrednega zbora v sindikatih razumemo
tudi kot opozorilo, da do prekinitve dela lahko pride, če
organi upravljanja v OZD in tudi sindikat hitro in učinkovito ne
rešijo zahteve, ki jo na tem zboru izrazijo delavci. Tudi po ten?
je ta zbor izreden. Takšen način omogoča, da se na demokratičen način pa vendar v okviru uveljavljanja samoupravnih
pravic in dolžnosti, ne samo izražajo zahteve delavcev, temveč tudi skupaj in odgovorno s samoupravnimi in poslovodnimi organi ter sindikatom dogovorijo načini, roki in odgovornost teh organov za reševanje zahtev delavcev.
Izredni zbor je torej institut, ki naj zagotovi delavcem možnost in pravico, da razpravljajo in predlagajo rešitve o zadevah, ki niso bile rešene po redni poti. Po oblikovanih zahtevah
na zboru so se delavci dolžni vrniti na delo.
Zahteva, da se v samoupravnih splošnih aktih določi kvorum
za sklic izrednega zbora, temelji na prepričanju o zavesti
večine delavcev o njihovi odgovornosti za učinkovito delo in
preprečevanje motenj v delovnem in proizvodnem procesu.
priloga poročevalca

637. člen
»Sindikat ali delovno predsedstvo izrednega zbora sta
dolžna zahteve delavcev takoj posredovati delavskemu svetu
in poslovodnemu organu.
Sindikat je dolžan oblikovati mnenje o zahtevah delavcev in
ga posredovati delavskemu svetu. Delavski svet je dolžan
zahteve delavcev oziroma sindikata takoj obravnavati, o njih
odločiti ter o svoji odločitvi obvestiti delavce na zboru delavcev delovne enote ali temeljne organizacije, ki so sklicali
izredni zbor. Če delavski svet odloča o posamičnih zadevah,
morao njih odločiti najkasneje v 10 dneh od dneva, ko prejme
zahteve; če pa odloča o splošnih zadevah, mora o njih odločiti
najkasneje v 30 dneh od dneva, ko prejme zahteve.
Ce delavski svet o zahtevah delavcev ne more odločiti sam,
zahteva, da se v reševanje spora vključijo ustrezni organi
družbenopolitične skupnosti, zlasti skupščina družbenopolitične skupnosti (zbor združenega dela, izvršni svet). Delavski
svet je dolžan o vseh ukrepih in pobudah ter o sprejetih
sklepih sproti obveščati delavce.
Vsi navedeni organi so odgovorni za hitro reševanje zahtev,
predlogov in pobud delavcev.«
Opomba: V skladu z razpravo na predsedstvu in republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije naj se oceni, ali ne bi v
drugem odstavku tega člena kazalo rok 10 dni za odločitev
delavskega sveta vezati na zadeve, ki so y pristojnosti delavskega sveta, rok 30 dni pa na zadeve, o katerih odločajo
delavci oziroma organi zunaj organizacije združenega dela.
638. člen
»Če pride do prekinitve dela v organizaciji združenega dela,
se oblikuje skupni odbor za reševanje nastalega spora.
V skupni odbor izvolijo delavci, ki so prekinili delo svoje
predstavnike, prav tako pa v skupni odbor imenuje svoje
predstavnike sindikat.
Skupni odbor se oblikuje tudi, če pride do prekinitve dela v
organizaciji združenega dela, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena, in če je ogroženo uresničevanje
posebnega družbenega interesa. Pri delu tega skupnega
odbora sodelujejo tudi predstavniki družbenopolitične skupnosti, ki jih le-ta imenuje.
Šteje se, da so najkasneje z oblikovanjem skupnega odbora
podani pogoji za reševanje spora in za vrnitev delavcev na
delo.
Ob upoštevanju izraženih zahtev delavcev skupni odbor
oceni stanje in vzroke, ki so povzročili prekinitev dela ter
sprejme usmeritve za izdelavo programa sanacije razmer s
predlogi ukrepov. Program sanacije razmer pripravi poslovodni organ, sprejme pa ga delavski svet.
Skupni odbor lahko da pobudo za ugotavljanje odgovornosti.«
Opomba: Skladno z razpravo na predsedstvu in republiškem svetu Zveze sindikatov Slovenije naj se v nadaljnjih
razpravah prouči utemeljenost predloga, da v skupnem
odboru v primerih prekinitve dela v organizaciji združenega
dela kot celoti, ali če je povzročena škoda trejim, sodelujejo
17

poleg predstavnikov delavcev in sindikata tudi predstavniki
družbenopolitične skupnosti.
639. člen
»Delavci so dolžni v času prekinitve dela zagotoviti nemoteno opravljanje proizvodnih, tehnoloških in drugih delovnih
postopkov, ki po svoji naravi zahtevajo neprekinjeno opravljanje ali bi njihova prekinitev povzročila motnje v zadovoljevanju dejavnosti, ki so pogoj za življenje in delo.«
640. člen
»Delavski svet na podlagi zahtev delavcev, ocene stanja in
vzrokov za prekinitev dela, sprejme predlog za ugotavljanje
odgovornosti.
Delavski svet mora podati predlog za ugotavljanje odgovornosti delavcev s posebnim pooblastili in odgovornostmi, če
niso v rokih in na način, kot je bilo to sprejeto na izrednem
zboru ali na skupnem odboru, pripravili programa sanacije
razmer in ga posredovali delavskemu svetu v odločanje, in če
niso sproti obveščali delavcev o predlaganih ukrepih.

Organ upravljanja mora ugotavljati odgovornost delavcev,
če so nastale motnje v zadovoljevanju dejavnosti, ki so pogoj
za življenje in delo.
Organ upravljanja mora ugotavljati odgovornost delavcev,
če se le-ti niso vrnili na delo po tem, ko so oblikovali svoje
zahteve na izrednem zboru, oziroma ko se je oblikoval skupni
odbor in so bili podani pogoji za reševanje spora.«
640. a člen
»Če pride do spora z organom družbenopolitične skupnosti, ali če pride do spora iz razloga, ki se nanaša na vprašanja,
o katerih ne odločajo delavci z osebnim izjavljanjem ali delavski svet, zahteva delavski svet od pristojne skupščine družbenopolitične skupnosti, naj v mejah svoje pristojnosti izda
ustrezne predpise ali sprejme ustrezne ukrepe.«
640. b člen
»V samoupravnem splošnem aktu delavci podrobneje uredijo način in postopek za reševanje sporov, ki jih ni bilo
mogoče rešiti po redni poti.«

NALOGE
organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije
pri reševanju sporov, ki jih ni bilo mogoče rešiti
po redni poti - opomnik za delo
SINDIKALNI POVERJENIK
— stalno spremlja razmere v sindikalni skupini, delovne in
življenjske pogoje delavcev; v zvezi s tem na'lastno pobudo ali
na predloge in pobude delavcev ali v pripravi na sejo izvrsnega odbora OC ZS ali na njegovo zahtevo sklicuje sestanke
skupine in posreduje zahteve, predloge, pobude in stališča
delavcev 10 00 ZS; sproti obvešča delavce o delu in staliscih
10 OO ZS;
— na zahtevo, predlog ali pobudo delavcev ali na lastno
pobudo predlaga sklic seje izvršnega odbora 00 ZS, delavskega sveta in drugih samoupravnih organov, organa samoupravne delavske kontrole, zbora delavcev, temeljne delegacije, da se obravnavajo in sprejmejo stališča oziroma odločitve o zahtevah, predlogih in pobudah delavcev;
— v primerih nezadovoljstva med delavci, ki bi utegnilo
pripeljati do spora (prekinitev dela in druge oblike izražanja
nezadovoljstev), na zahtevo, predlog ali pobudo delavcev
(kvorum določa samoupravni splošni akt) ali na lastno
pobudo, takoj ko je to mogoče, upoštevaje naravo delovnega
in proizvodnega procesa, skliče izredni zbor delavcev enote
ali drugega dela temeljne organizacije, ki ga določa statut
TOZD;
- o času sklica izrednega zbora se posvetuje z neposrednim vodjem delovnega procesa;
- o sklicu izrednega zbora in o njegovem organiziranju
nemudoma obvesti predsednika izvršnega odbora OO ZS,
— na izrednem zboru delavcev sodeluje pri oblikovanju
zahtev, predlogov in pobud delavcev za rešitev vprašanja, ki
povzroča spor:
• če delavci zahtevajo, najprej oblikujejo odbor za oblikovanje zahteve in pomaga pri imenovanju njegovih članov,
• v največji možni meri skupaj s člani organov sindikata
zagotavlja demokratično, odkrito in strpno izražanje mnenj,
stališč, predlogov, pobud, zahtev delavcev, razpravo o njih in
oblikovanje zahtev,
• na predlog delavcev predlaga sodelovanje drugih na
izrednem zboru;
- če na izrednem zboru delavcev ni oblikovana zahteva, jo
oblikuje in na ustrezen način verificira odbor;
- zahtevo delavcev nemudoma posreduje predsedniku 10
00 ZS;

- o obravnavanju in odločanju o zahtevi na izvršnem
odboru 00 ZS obvešča delavce sindikalne skupine (o odločitvah in stališčih delavskega sveta in drugih samoupravnih
organov v organizaciji združenega" dela ter organov družbenopolitičnih skupnosti delavce obvešča delegat);
- v primeru, da delavci v delovni enoti protestno ustavijo
delo, o tem nemudoma obvesti predsednika izvršnega odbora
00 ZS, predsednika delavskega sveta in poslovodni organ;
- poverjenik sindikata pri izvajanju teh nalog uživa
popolno zaščito organov sindikata v OZD in zunaj nje ob
dogodku in po njem.
IZVRŠNI ODBOR OSNOVNE ORGANIZACIJE
ZSS
- spremlja in obravnava razmere v organizaciji združenega
dela; na podlagi lastnih ocen ali na podlagi pobud delavcev
oblikuje predloge za spremembe na vseh področjih razvoja,
poslovanja in dela OZD ter življenja delavcev in jih posreduje
delavskemu svetu in poslovodnemu organu;
- na zahtevo, predlog ali pobudo delavcev ali na lastno
pobudo predlaga sklic konference osnovnih organizacij ZS,
delavskega sveta in drugih samoupravnih organov, organa
samoupravne delavske kontrole v delovni organizaciji, konference temeljnih delegacij itd.;
- zahtevo delavcev, oblikovano na izrednem zboru delavcev nemudoma posreduje delavskemu svetu in poslovodnemu organu, ki morata postopati v skladu s svojimi pristojnostmi;
...
- obravnava in oceni vsebino in upravičenost zahteve
delavcev ter svoje mnenje o njej posreduje delavskemu svetu,
prav tako pa lahko predlaga tudi način rešitve zahteve;
- po svojih predstavnikih sodeluje v delu delavskega sveta,
ko ta obravnava in odloča o zahtevi delavcev;
- če pride do protestne ustavitve dela, se nemudoma
sestane in v sodelovanju z delavci oblikuje zahtevo za rešitev
vprašanja ki je povzročilo protestno ustavitev dela, ter jo
takoj posreduje delavskemu svetu in poslovodnemu organu
TOZD, če je potrebno pa tudi delavskemu svetu in poslovodnemu organu delovne organizacije;
- v primeru protestne ustavitve dela sodeluje po svojih
predstavnikih v delu skupnega odbora;
priloga poročevalca
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- obravnava in oceni odločitev delavskega sveta oziroma
podlage skupnega odbora; če se z odločitvijo oz. podlagi ne
strinja, o tem obvesti delavski svet, delavce, občinsko skupščino, družbenega pravobranilca samoupravljanja in svet
Zveze sindikatov;
- ocenjuje delo svojih predstavnikov v skupnem odboru in
predlaga sankcije, če se niso ravnali v skladu z njegovimi
stališči in predlogi
- Če z odločitvijo delavskega sveta delavci niso zadovoljni,
mora izvršni 00 ZS v sodelovanju z drugimi organi sindikata v
organizaciji združenega in občinskim svetom ZSS ponovno
oceniti razmere in sprejeti nove pobude, in stališča za nadaljnje reševanje spora; v tem primeru lahko zahteva sodelovanje
organizacij in organov v družbenopolitični skupnosti; .
- po končani protestni ustavitvi dela ali rešenem sporu
pripravi v sodelovanju z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami v OZD in družbenopolitičnimi skupnostmi — po
potrebi pa tudi z organi in organizacijami izven OZD (zlasti
pravobranilcem samoupravljanja), svojo oceno razmer in
oceno ukrepov v vseh smereh za odpravo razmer, vključno s
predlogi za uveljavljanje odgovornosti poslovodnih in samoupravnih organov, vodilih in drugih strokovnih in vodstvenih
delavcev in posameznih delavcev; pri tem obvezno sodelujejo
poslovodni in samoupravni organi ter strokovne službe;
- po končani protestni ustavitvi dela s svojo oceno sodeluje pri oblikovanju vamostno-politične ocene v OZD;
- obvešča delavce o svojih stališčih, mnenjih in delovanju v
zvezi z izraženimi zahtevami delavcev;
- obvešča občinski svet Zveze sindikatov Slovenije o
opravljenem izrednem zboru delavcev, o protestni ustavitvi
dela pa takoj; potem ko je izdelana politična in strokovna
ocena, jo posreduje občinskemu svetu Zveze sindikatov,
občinski skupščini in družbenemu pravobranilcu samoupravOpomba: smiselno enake naloge opravlja tudi IO sindikalne
konference oziroma konference osnovnih organizacij sindikata v primerih, kadar gre za spor, ki zadeva celotno delovno
organizacijo, in kadar se izvršni odbor OO ZS ne vključi v
reševanje spora.
PREDSEDNIK IZVRŠNEGA ODBORA OSNOVNE
ORGANIZACIJE ZSS
- posreduje zahteve delavcev in mnenje izvršnega odbora
00 ZS o zahtevah delavcev delavskemu svetu in poslovodnemu organu;
- sodeluje na izrednih zborih;
- predlaga člane skupnega odbora izmed delavcev, ki so
ustavili delo, če jih ne imenujejo sami; za delo v skupnem
odboru in tu izražena stališča člani odbora uživajo popolno
zaščito organov sindikata v OZD in zunaj nje, ob dogodku in
po njem;
- takoj, ko prejme zahtevo delavcev, skliče izvršni odbor
00 ZS za obravnavo in oblikovanje mnenja o zahtevi;
- organizira izdelavo ocene razmer, ki so povzročile protestno ustavitev dela;
- obvešča občinski svet ZSS, skupščino občine in družbenega pravobranilca samoupravljanja skladno z zadnjo alineo
prejšnje točke v skladu z enotno sprejetim sistemom obveščanja v teh razmerah.
OBČINSKI SVET ZSS
- stalno spremlja razmere na svojem območju, opozarja in
pomaga OOZS pri njihovem delu, še zlasti za odpravljanje
možnih vzrokov za konfliktne situacije v OZD;
- v primeru protestne ustavitve dela se nemudoma vključi
in pomaga izvršnemu odboru OOZS za njeno čimprejšnjo
prekinitev predvsem, če gre za protestno ustavitev dela v več
delih ali celotni TOZD, v OZD posebnega družbenega
pomena, če je nastala ali grozi škoda tretjim, če je protestno
ustavitev dela povzročil spor, ki ga zaradi njegove narave ni
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mogoče rešiti v OZD, ali če pride do protestne ustavitve dela
po izvedenem izrednem zboru;
- na predlog ali pobudo izvršnega odbora OOZS sodeluje
pri oblikovanju mnenja o zahtevi delavcev, še zlasti če je take
narave, da je ni mogoče rešiti v sami OZD, ali pa je vzrok za
zahtevo delavcev pogojen tudi z odločitvami organov družbenopolitičnih skupnosti;
- sodeluje pri izdelavi politične in strokovne ocene protestne ustavitve dela in jo obravnava; na podlagi obravnave te
ocene lahko da pobudo, da se v odpravljanje vzrokov vključijo
tudi organi družbenopolitičnih skupnosti;
- o vsaki protestni ustavitvi nemudoma obvesti republiški
svet ZSS;
- najmanj enkrat"letno obravnava problematiko protestnih
ustavitev dela na svojem območju ter po potrebi dograjuje
izhodišča in usmeritve za odpravljanje vzrokov za protestne
ustavitve dela ter za učinkovitejše delo organizacij sindikata
in njihovih organov v OZD;
- organizira usposabljanje sindikalnih aktivistov za delo v
primerih konfliktnih situacij v OZD;
- je odgovoren za uresničevanje nalog sindikalnih poverjenikov in organov sindikata v OZD v primerih konfliktnih
razmer.
Opomba: mestna, obalni in medobčinski sveti opravljajo smiselno enake naloge kot občinski sveti, razen naloge obveščanja.
REPUBLIŠKI SVET ZVEZE SINDIKATOV
SLOVENIJE
- z vidika družbenoekonomskega položaja delavca in krepitve samoupravnih družbenoekonomskih odnosov in učinkovitejšega gospodarjenja z družbenimi sredstvi obravnava
družbenoekonomske in gospodarske razmere, ukrepe razvojne in tekoče ekonomske politike in predloge za dograjevanje gospodarskega in političnega sistema ter oblikuje stališča
in predloge, ki naj odpravljajo širše družbene vzroke za nastajanje konfliktnih situacij v OZD;
- sproti spremlja na podlagi obvestil iz občinskih svetov
ZSS protestne ustavitve dela, na njihov predlog ali zahtevo po
svojih predstavnikih (funkcionarjih ali strokovnopolitičnih
delavcih) sodeluje pri izdelavi političnih in strokovnih ocen in
pri odpravljanju vzrokov za protestne ustavitve dela in spore;
- dvakrat letno pripravlja informacije o protestnih ustavitvah dela in jih posreduje svetu ZSJ;
- najmanj enkrat letno celovito oceni problematiko protestnih ustavitev dela, oblikuje oziroma dopolnjuje stališča in
usmeritve za delo organizacij in organov ZSS v primerih
konfliktnih situacij ter po potrebni dograjuje ta dokument;
- sprejme in spremlja izvajanje programa usposabljanja
sindikalnih aktivistov za delo v primerih konfliktnih situacij;
- izoblikuje sistem obveščanja o primerih konfliktnih situacij, spremlja njegovo uveljavljanje in ga po potrebi dograjuje.
REPUBLIŠKI ODBORI SINDIKATOV DELAVCEV
DEJAVNOSTI
- po svojih predstavnikih se vključuje v reševanje sporov v
organizacijah združenega dela, kadar gre za spore in protestne ustavitve dela v večjih OZD ali v OZD posebnega
družbenega pomena; če je nastala ali grozi škoda tretjim, če
je protestno ustavitev povzročil spor, ki ga zaradi njegove
narave ni mogoče rešiti v OZD, ali če pride do protestne
ustavitve po izvedenem izrednem zboru;
- opravljajo v sodelovanju z republiškim svetom (usklajeno
in v skladu z dogovori) smiselno enake naloge kot republiški
svet v prvih štirih alineah prejšnje točke;
- so odgovorni za uresničevanje nalog sindikalnih poverjenikov in organov sindikata v OZD v primerih konfliktnih
razmer.
Celota pravil ravnanja velja za vse organizacije, organe in
aktiviste Zveze sindikatov Slovenije.
'Za uresničitev nalog sindikalnega poverjenika so odgovorni organi sindikata v
OZD in zunaj OZD.
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SKLEPI
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije ob
obravnavi problematike protestnih ustavitev deia
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije je na svoji 7.
seji 25. februarja 1987 obravnaval problematiko protestnih
ustavitev dela, in sicer s posebnim poudarkom na spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu ter na nalogah
organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije na tem
področju.
Na podlagi razprave je sprejel naslednje
sklepe:
• Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije z današnjo
obravnavo odpira široko razpravo o problematiki protestnih
ustavitev dela, in sicer s posebnim poudarkom na spremembah in dopolnitvah zakona o združenem delu in na nalogah
organizacij in organov sindikatov.

Občinski sveti ZS so v skladu s svojo odgovornostjo dolžni
pripraviti konkretne aktivnosti za organizacijo razprave o tej
problematiki v organizacijah in organih sindikata v oiganizacijah združenega dela. Razprava naj bo pripravljena tako, da bo
predsedstvo RS ZSS lahko najkasneje aprila oz. v začetku
maja 1987 sprejelo dokončna stališča do sprememb zakona o
združenem delu in nalog Zveze sindikatov na tem področju.
• Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije daje uradno
pobudo svetu Zveze sindikatov Jugoslavije za oblikovanje
rešitev o spremembah zakona o združenem delu v organih
Zveze sindikatov Jugoslavije.
• Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije pooblašča
predsedstvo RS ZSS, da po razpravi v skladu s stališči, ki
bodo oblikovana v njej, sprejme dokončen predlog za dograditev zakona o združenem delu in naloge organizacij in organov Zveze sindikatov Slovenije na tem področju.
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