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Andreja Kavar Vidmar
UPOŠTEVANJE DRUŽINE V DELOVNEM PRAVU
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za delovno pravo in

Odnos med svetom dela in družino je p o m e m b e n za kakovost življenja in za uspešnost delovnih
organizacij. Upoštevanje družine v delovnem pravu je načeloma spolno nevtralno, a se povezuje z
vprašanjem zaposlovanja in dela žensk. V prispevku so prikazane delovnopravne norme, ki v
Sloveniji urejajo to področje: konvencije Mednarodne organizacije dela, zakonodaja in kolektivne
pogodbe. Ilustrirane so z nekaj podatki iz drugih držav. Pravice delavcev z družinskimi obveznostmi
so v Sloveniji na visoki ravni. Ureditev pa je toga, premalo upošteva individualne okoliščine, ne
gre v korak z razvojem delovnega prava v svetu. Predvsem pa razmeroma obsežnih pravic ni
mogoče uspešno varovati.
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POSREDOVANJE SOCIALNE SLUŽBE V POSTOPKIH DODELITVE OTROK
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V članku sta prikazana dva primera dodelitve otrok po razvezi, v enem primer izvenzakonske, v
drugem zakonske partnerske skupnosti. Iz obeh primerov so razvidne neugodne posledice
sodnega postopka ob razvezi, ki zadevajo skupne otroke. Sodišče namreč dodeli vsakega otroka
samo enemu partnerju, kar lahko odvzame drugemu dobršen del motivacije za to, da bi prevzel
svoj del odgovornosti za otroka. Avtorica je naklonjena rešitvi, po kateri bi formalno skrbništvo za
otroka tudi po razvezi obdržala oba starša, oziroma, p o kateri bi se skupaj odločala v korist otroka
že med postopkom razvezovanja njune zveze, namesto da ga uporabljata kot orožje v svojem
medsebojnem boju.

Marija Ovsenik
SOCIALNO DELO V ORGANIZACIJAH - DA A L I NE?
NEKATERE DILEME SOCIALNEGA DELA V SLOVENIJI DANES
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Avtorica se loteva naslovnega vprašanja z velikim zamahom. Ugotovi, da čas neposredno po državni
osamosvojitvi Slovenije sovpada z velikim valom prehoda od industrijske v postindustrijsko in
postkapitalistično družbo. Spremni pojav visoke stopnje brezposelnosti je zajel tudi socialne
delavce. Problem pa je še toliko ostrejši, ker čas industrijske družbe ni zgradil splošne teorije niti
za področje organizacije niti za področje socialnega dela. Ob tem ugotavlja celo, da ti dve dejstvi
nista naključje, saj tradicionalna kartezijanska znanstvena metoda delirv^e do zadnjih podrobnosti
ni bila prirejena za preučevanje življenja, ki se odvija in manifestira v enotah, kartezijanska delilna
metoda pa te posebnosti ne upošteva, jo prezre. Okrog leta 1970 je biologija prispevala nov koncept,
avtopoiezo, ki je usmerjena prav na preučevanje živih organizmov. Poleg tega se v zadnjih
desetletjih uveljavlja tudi nova paradigma, po kateri vse, kar je izrečeno, izreče opazovalec-človek.
Iz teh dveh novosti izhaja priporočilo za dopolnitev kartezijanske delilne metode v njenem
apriornem strahu in dvomu z apriornim verjetjem in zaupanjem osebi, katere avtonomnost in
identiteta zahtevata upoštevanje tudi moralno-etičnih vidikov in vrednot.

