
KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO 

 
 
 

Tehnološki park Brdo, 26. 11. 2013 
 

• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

  

• Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 

prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

 
 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

KOLEKTIVNA POGODBA 

“Kolektivna pogodba je vsak pismeni dogovor o 

pogojih dela in zaposlitve, sklenjen med enim ali več 

delodajalcev, eno ali več organizacijami delodajalcev in 

med eno ali več reprezentativnimi sindikalnimi 

organizacijami delavcev ali, če ni takih delavskih 

organizacij, s predstavniki zainteresiranih delavcev, ki 

so pravno veljavno izbrani in pooblaščeni s strani 

takšne skupine delavcev in v skladu z njihovo 

nacionalno zakonodajo.” 
 

(Konvencija MOD št. 91) 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

DELOVNOPRAVNI SISTEM 

MEDNARODNE PODLAGE: 

-PRAVNI RED EU, KONVENCIJE IN MEDNARODNE POGODBE 

 

NACIONALNE PODLAGE: 

-ZAKONSKE IN PODZAKONSKE PRAVNE PODLAGE 

 

AVTONOMNE DELOVNOPRAVNE PODLAGE: 

-KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI 

-PODJETNIŠKA KP ALI SPLOŠNI AKT 

-ORGANIZACIJSKI PREDPISI IN NAVODILA DELODAJALCA 

-POGODBE O ZAPOSLITVI, POGODBE O IZOBRAŽEVANJU 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

NA KAJ MORAMO PAZITI V ZVEZI Z UPORABO PRAVNIH PODLAG 

 Avtonomno delovno pravo praviloma ne sme določati manj 

ugodnih pravic, kot jih določa zakon,  

 Avtonomno delovno pravo nižje ravni praviloma ne sme 

določati manj ugodnih pravic, kot jih določa avtonomno 

delovno pravo višje ravni 

 Načelo in favorem, 

 S pogodbo o zaposlitvi ne smejo biti določene manj ugodne 

pravice, kot jih določajo zakon in kolektivne pogodbe, 

 S pogodbo o zaposlitvi določene ugodnejše pravice se ne 

spremenijo, če se spremeni zakon ali kolektivna pogodba 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

HIERARHIJA KOLEKTIVNIH POGODB 

 KP za vso državo 

 

 KP za določeno regijo (teoretično možno) 

 

 KP za določeno dejavnost ali dejavnosti 

 

 KP na podjetniški ravni 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

ZAKON O KOLEKTIVNIH POGODBAH (2006) 

Ureja: 

  vsebino KP 

  stranke KP 

  postopek sklenitve KP 

  obliko KP 

  veljavnost in prenehanje KP 

  mirno reševanje sporov 

  evidenco in objavo KP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

VSEBINA KOLEKTIVNE POGODBE 

Kolektivna pogodba v obligacijskem delu ureja pravice in 

obveznosti strank, ki so jo sklenile, lahko pa tudi način 

mirnega reševanja kolektivnih delovnih sporov. 

 

Kolektivna pogodba lahko v normativnem delu vsebuje 

določbe, s katerimi se urejajo pravice delavcev in 

delodajalcev ..., ter zagotavljanje pogojev za delovanje 

sindikata pri delodajalcu. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB 

načelo in favorem 

hierarhija kolektivnih pogodb 

stvarna veljavnost 

krajevna veljavnost 

časovna veljavnost 

prenehanje veljavnosti 

splošna in razširjena veljavnost 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB  

-načelo in favorem- 

S pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, 

ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih (2. 

odstavek 7. člena ZDR), razen v z zakonom določenih primerih. 

 

Kolektivna pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za delavca ugodnejše 

od zakonskih določb, razen, kadar zakon določa drugače (4. člen ZKoP). 

 

Omejitev avtonomije pogodbenih strank tako pri sklepanju pogodbe o 

zaposlitvi kot pri sklepanju kolektivne pogodbe! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SPLOŠNO 

VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB  

-hierarhija- 

Pravilo:  
 

Delodajalci, ki jih zavezuje kolektivna pogodba, se pri sklepanju 

kolektivnih pogodb na ožji ravni lahko dogovorijo o pravicah in delovnih 

pogojih, ki so za delavca ugodnejši (1. odstavek 5. člena ZKoP) 
 

Izjema:  
 

Pod pogoji, ki se določijo s kolektivno pogodbo na širši ravni, se s 

kolektivno pogodbo na ožji ravni lahko določijo tudi pravice in delovni 

pogoji, ki so za delavca manj ugodni (2. odstavek  5.člena ZKoP) !!! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN PODJETNIŠTVO 

 

Pogajanja avgust-oktober 2013 

 
Podpis: 23.10.2013 

 
Objava: Ur.l.RS, št. 92/2013, dne 8.11.2013  

 
Uporaba od 1.1.2014 

 
Veljavnost: do 31.12.2016 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

OBLIGACIJSKI DEL KPOP 

• Krajevna veljavnost 

• Stvarna veljavnost 

• Osebna veljavnost 

• Časovna veljavnost 

• Skupni razgovori 

• Postopek sprememb in sklenitev nove KP 

• Komisija za razlago 

• Reševanje kolektivnih sporov 

• Mirno reševanje sporov/posredovanje arbitraža 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

KRAJEVNA VELJAVNOST  

VELJA ZA OBMOČJE SLOVENIJE 

Pogodbene stranke pri sklepanju kolektivne pogodbe glede  

krajevne veljavnosti niso omejene. 

 

 

STVARNA VELJAVNOST  

 

KPOP velja za vse delodajalce, ki opravljajo skladno z zakonom 

obrtno dejavnost ali obrti podobno dejavnost po veljavnem 

predpisu in za druge delodajalce, ki so člani stranke te kolektivne 

pogodbe . 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

STRANKI KOLEKTIVNIH POGODB 

I. Stranka na strani delavk in delavcev  

• Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS)  
 

II. Stranka na strani delodajalk in delodajalcev 

• Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ 

(ZDOPS) 

 
 

Kadar nastopa kot stranka več sindikatov ali njihovih združenj 

oziroma več delodajalcev ali njihovih združenj, določi stranka za 

pogajanja pogajalsko skupino, podpisnik pogodbe pa je vsak od 

njih! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

OSEBNA VELJAVNOST 

Kolektivna pogodba velja za vse delavce pri delodajalcu, ki jih 
zajema stvarna veljavnost KPOP in za agencijske delavce; 

- ne velja za poslovodne osebe 

- uporablja se tudi za učence, dijake in študente na obvezni praksi 

 

Kadar posameznega delodajalca zavezuje več kolektivnih pogodb 
iste vrste in iste ravni, se uporabljajo določbe, ki so za delavca 
ugodnejše. 

 

Opozorilo:  

Kolektivna pogodba velja za vse delavce pri delodajalcu, ne glede 
na to, ali so član sindikata ali ne! 

 
5. člen KPOP  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ČASOVNA VELJAVNOST  

Kolektivna pogodba se sklene za  

določen ali nedoločen čas. 

 

  KPOP je sklenjena za določen čas. 

 KPOP se uporabljajo od 1. 1. 2014. 

  Velja do 31. 12. 2016. 

 

 
6. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI  

S potekom časa, s sporazumom, z odpovedjo. 

 

KPOP preneha veljati s potekom časa (31.12.2016); 

- Kolektivne pogodbe, sklenjene za določen čas, ni mogoče 

predčasno odpovedati. 

 

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve 

nove, vendar najdlje eno leto, če stranki ne določita drugače, še 

naprej uporabljajo določbe normativnega dela.  

 

V KPOP je določena še dvanajst mesečna uporaba določb 

normativnega dela. 

 

 

 

! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

MIRNO REŠEVANJE SPOROV 

UDELEŽENCI MIRNEGA REŠEVANJA SPOROV 

-pogodbene stranke kolektivne pogodbe 

-uporabniki kolektivne pogodbe 

 

-VRSTE SPOROV 

-spori o pravicah 

-interesni spori 

 

-OBLIKE REŠEVANJA SPOROV 

-posredovanje 

-arbitraža 

- NI PROCESNA PREDPOSTAVKA 

 

 

 

! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

MIRNO REŠEVANJE SPOROV  

POSREDOVANJE 

ZAČETEK 

-Pisni predlog  /sporno vprašanje-razmerje; predlagan strokovnjak/ 

-Nasprotni udeleženec se mora izjasniti v 10-ih delovnih dneh 

-Soglasje o strokovnjaku /če ni dogovora se postopek ustavi/ 

 

-Uporaba načel zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih 

sporih 

 

ZAKLJUČEK 

-Zavezujoč pisni sporazum 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

MIRNO REŠEVANJE SPOROV  

ARBITRAŽA 

ZAČETEK 

-Pisni predlog  /sporno vprašanje-razmerje; predlog arbitra in 

predsednika arbitraže/ 

-Nasprotni udeleženec se mora izjasniti v 10-ih delovnih dneh 

/predlog arbitra in soglasje ali predlog za predsednika/ 

-Arbitražni sporazum v 5-ih dneh/če ga ni se arbitražni postopek 

ustavi/ 

 

-Smiselna uporaba določb zakona o arbitraži 

 

ZAKLJUČEK 

-Odločitev arbitražnega senata - dokončna 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

  

NORMATIVNI DEL  

 

KOLEKTIVNE POGODBE 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

NORMATIVNI DEL – 2. odstavek 3. člena ZKoP 

Kolektivna pogodba lahko v normativnem delu vsebuje določbe,s 

katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev: 

- pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,  

- med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem 

pogodbe o zaposlitvi, 

- plačilo za delo, ter drugi osebni prejemki in povračila v zvezi z 

delom,  

- varnost in zdravje pri delu  

- druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med 

delodajalci in delavci,  

- ter zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI 

- Predhodni preizkus, 

- Predlog pogodbe o zaposlitvi – najmanj tri delovne dni pred 

sklenitvijo, 

- Dodatno v pogodbi o zaposlitvi; 

- Pripravništvo, 

- Uvajanje v delo, 

- Tarifni razred. 

- Opravičeni razlogi delavca, da ne prične z delom. 

 

 

23 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POGODBA O ZAPOSLITVI ZA DOLOČEN 

ČAS 

 Splošna omejitev sklepanja pogodb je 2 leti 

- Poleg zakonsko določenih primerov mali delodajalec lahko sklepa pogodbe; 

- v prvih 3 letih opravljanja dejavnosti, 

- nadomeščanje začasno odsotnega delavca, 

- posle pridobljene na javnem natečaju ali razpisu (za čas izvedbe posla), 

- za novo pogodba z delavcem, ki izpolni pogoje za upokojitev zaradi 

uvajanja drugega delavca, 

- in v drugih primerih ne glede na omejitve zakona in te kolektivne pogodbe 

- Projektno delo po KPOP; 

- tudi za obdobje daljše od 2 let, če je pogodba sklenjena za ves čas trajanja 

projekta,  

- za projekt se šteje delo, ki po obsegu ali načinu opravljanja dela kot 

samostojen projekt, ki je ciljno usmerjen in zaključen proces, ter presega 

dejavnost delodajalca, ki jo tekoče opravlja. 
24. člen KPOP 

25. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POSKUSNO DELO 

Dogovor v pogodbi o zaposlitvi: 

- način spremljanja, 

- trajanje poskusnega dela; 
- I. in II. tarifni razred do 1 mesec, 

- III. in IV. tarifni razred do 2 meseca 

- V. in VI. tarifni  razred do 3 mesece, 

- VII. tarifni razred do 6 mesecev. 

 

 
26. člen KPOP  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PRIPRAVNIŠTVO 

Dogovor v pogodbi o zaposlitvi, ko se delavec zaposli prvič po 

končanem izobraževanju: 

- Po programu 

- Mentor 

- Strokovni izpit, 

- trajanje pripravništva; 

- III. tarifni razred do 3 mesece, 

- IV. in V. tarifni razred do 6 mesecev, 

- VI. tarifni  razred do 9 mesecev, 

- VII. tarifni razred do 12 mesecev 

 
27. člen KPOP – NOVO – Ni več uvajanja v delo  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

OBVEZNOST OPRAVLJANJA DRUGEGA DELA 

Začasno tudi delo, ki ni predmet pogodbe o 

zaposlitvi (navedeni posebni primeri); 
 

- pisni nalog pred začetkom dela ali najkasneje v 3 delovnih 

dneh po začetku dela,(lahko tudi na dogovorjen e-naslov), 

- odredi se opravljanje drugega ustreznega ali primernega dela  

(mali delodajalec), 

- nepretrgoma največ 3 mesece v koledarskem letu, 

- usposobljenost za varno opravljanje dela, 

- plača, ki je za delavca ugodnejša. 

 
29. člen KPOP  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

NAPOTITEV NA DELO V DRUG KRAJ  

Kraj opravljanja dela v pogodbi je širše določen; 
- trajanje vožnje z javnimi prevoznimi sredstvi do 3 ure (v obe smeri) 

ali po dogovoru, 

 

Izjeme: 

- matere z otroki do 3 let (trajanje vožnje do 2 uri – v obe smeri), 

- delovni invalid ali delavec z manjšo delovno zmožnostjo, če bi 

napotitev bistveno poslabšala zdravstveno stanje. 

 
30. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA 

Razporeditev določa delodajalec: 

 

• enakomerna razporeditev  

 

• neenakomerna razporeditev delovnega časa 

 

• začasna prerazporeditev 

 

Pri enakomerni razporeditvi polni delovni čas ne sme biti razporejen 

na manj kot štiri dni v tednu.  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA 

 

 Način odreditve: 

- v naprej za koledarsko oz. poslovno leto z letnim razporedom delovnega 

časa, 

- začasno med letom vnaprej vsaj en dan prej  

 (KPOP določa primere tudi za zmanjšan obseg dela) 
 

 Referenčno obdobje: po zakonu 6 mesecev, s KPOP 12 mesecev. 
 

 Prednosti: praviloma ni nadur, presežek ur se koristi v obdobju, ko ni 

potrebe po delu delavca 
 

 Problemi: upoštevanje ur za odsotne delavce – priporočilo : predhodni 

dogovor ali v podjetniški KP ali v posebnem dogovoru s sindikatom (in svetom 

delavcev) 

 
148. člen ZDR-1, KPOP 32. člen in 33. člen 

 

30 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ZAČASNA PRERAZPOREDITEV DELOVNEGA ČASA 

Začasna prerazporeditev iz razlogov: 

 

•  ki so določeni z zakonom za uvedbo nadurnega dela,  

•  zaradi nepredvidenega zmanjšanega ali povečanega obsega dela,  

•  zaradi začasnega pomanjkanja surovin (kot npr.: reprodukcijskih 

materialov, sestavnih delov) in energije (kot npr.: elektrika, para, plin),  

• zaradi nepredvidene začasno povečane odsotnosti delavcev z dela,  

• zaradi neugodnih vremenskih pogojev,  

• zaradi drugih razlogov iz naslova narave ali organizacije dela ali potreb 

uporabnikov.  

Izravnava v 12 mesecih, presežki ur po zaključku 12 mesečnega obdobja se 

izplačajo v višini urne postavke povečane za 35%. 

 
33. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DELJEN DELOVNI ČAS 

 

KPOP določa,  
 

da šteje za deljen delovni čas,  
 

ko je prekinitev daljša od ene ure. 

 

 
38. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

LETNI DOPUST –1 

Minimalni dopust 4 tedne je določen z ZDR-1, 

določanje  trajanja letnega dopusta: daljše trajanje letnega dopusta, kot je 

določeno z zakonom, se lahko določi s pogodbo o zaposlitvi ali KP. 

 

(1) Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do letnega 

dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, kar pomeni:  

- 16 delovnih dni, če delavec dela 4 dni na teden, 

- 20 delovnih dni, če delavec dela 5 dni na teden, 

- 24 delovnih dni, če delavec dela 6 dni na teden. 

 
39. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

LETNI DOPUST - 2 

 

(2) Poleg letnega dopusta iz prejšnjega odstavka imajo pravico do dodatnih dni 

letnega dopusta:  

– starejši delavec – 3 dni,  

– delavec invalid – 3 dni,  

– delavec z najmanj 60% telesno okvaro – 3 dni,  

– delavec, ki neguje in varuje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo – 3 dni,  

– delavec, mlajši od 18 let – 7 dni,  

– nočni delavec – 1 dan,  

– delavec za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti – 1 dan.  
 

(3) V primeru organiziranega dela ob nedeljah, 15 ali več nedelj na leto, pripada 

delavcu dodatno 1 dan letnega dopusta.  

 

39. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

LETNI DOPUST - 3 

(4) V primeru, da delavec večino delovnega časa opravlja delo, ki je posebno težko, 

naporno ali zdravju škodljivo ter kot tako opredeljeno v Izjavi o varnosti, mu pripada 

dodatno najmanj 1 dan letnega dopusta.  

 

(5) V primeru, da delavec dela v deljenem delovnem času in prekinitev traja dve uri ali 

več, mu pripada dodatno 1 dan letnega dopusta.  
 

(6) Na osnovi zahtevnosti dela, delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta: 

– za delo III. do VII. stopnje zahtevnosti 1 dan,  
 

(7) Delavcu pripadajo dodatni dnevi letnega dopusta za delo pri zadnjem delodajalcu: 

– od 5 do 10 let 1 dan,  

– od 10 do 15 let 2 dni,  

– od 15 do 20 let 3 dni,  

– nad 20 let 4 dni. 

(8) Delavcu, članu sindikata podpisnika te KP, pripada še 1 dodatni dan letnega 

dopusta. (dokazilo: članska izkaznica) 

39. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PLAČANA ODSOTNOST ZARADI OSEBNIH OKOLIŠČIN 

• Največ 7 dni v koledarskem letu: 

– lastne poroke 1 dan  

– rojstva otroka 1 dan  

– smrti zakonca ali zunajzakonskega partnerja, otrok, staršev, 
posvojencev in pastorkov 2 dneva  

– smrti bratov in sester 1 dan  

– selitve delavca in njegove družine v drug kraj 2 dan  

– hujše nesreče, ki je zadela delavca in njegovo družino 1–3 dni.  

 

• V primeru rojstva otroka, pripada članu sindikata dodaten 1 dan. 

• Koristiti ob nastopu dogodka. 

• Prostovoljni krvodajalec odsotnost na dan ko daruje kri. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DISCIPLINSKI POSTOPEK in ODŠKODNINSKA 

ODGOVORNOST 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

- disciplinsko odgovornost, postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti 

delavca in sankcije ureja ZDR, 

 

- samo glede disciplinskih sankcij ZDR odkazuje na konkretnejšo ureditev v 

kolektivnih pogodbah, 

 

- KPOP določa : opomin, denarno kazen sli odvzem bonitet, 

 

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 

- KPOP določa pavšalno odškodnino, če bi ugotavljanje višine škode povzročilo 

nesorazmerne stroške, največ v višini 50% obračunane bruto plače za pretekli 

mesec 
 

 

NOVO: 41. člen KPOP/sankcije 

42. Člen KPOP/odškodninska odgovornost 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI 

 ODPOVEDNI ROK, KO DELAVEC ODPOVEDUJE : 

 

 - do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, 

 

 - od enega leta zaposlitve pri delodajalcu 30 dni, 

 

   - v pogodbi o zaposlitvi se lahko določi daljši rok, vendar ne daljši od 

60 dni. 

  

 
43. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI 

-ODPOVEDNI ROK, KO ODPOVEDUJE DELODAJALEC 

-poslovni razlog in razlog nesposobnosti 

   - do enega leta zaposlitve pri delodajalcu 15 dni, 

 - od enega do dveh let zaposlitve pri delodajalcu 30 dni, 

   - nad dve leti zaposlitve pri delodajalcu narašča odpovedni rok za 

vsako izpolnjeno leto za 2 dni, vendar največ do 60 dni, 

   - za zaposlitev nad 25 let je odpovedni rok 80 dni – IZJEMA mali 

delodajalec 60 dni. 

 

 

 

Čas trajanja 

zaposlitve 

0 let 1 leto 2 leti 3 leta 5 let  10 let 15 let 17 let 20 let 26 let 

Odpovedni 

rok 

15 dni 30 dni 30dni 32 dni 36 dni 46 dni 56 dni 60 dni 60 dni 80 dni 

60 dni 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV 

   - pravica in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in 

usposabljanja, 

 

   - napotitev in odsotnost delavca, 

 

 - opravljanje izpitov, 

 

   - povračila stroškov povezanih z izobraževanjem. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

IZOBRAŽEVALNE IN STANOVANJSKE POTREBE 

DELAVCEV IN DELODAJALCEV 

   - s kolektivno pogodbo nižje ravni ali drugim dogovorom se lahko za 

območje ene ali več OOZ uredi način urejanja izobraževalnih in 

stanovanjskih potreb delavcev in delodajalcev, 

 

   - na podlagi KP ali dogovora se zbirajo sredstva delavcev in 

delodajalcev, 

 

 - poseben dogovor za koordinacijo. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

FUNDACIJA ZA IZBOLJŠANJE ZAPO 

   - s kolektivno pogodbo nižje ravni ali drugim dogovorom se lahko za 

območje ene ali več OOZ uredi način urejanja izobraževalnih in 

stanovanjskih potreb delavcev in delodajalcev, 

 

   - na podlagi KP ali dogovora se zbirajo sredstva delavcev in 

delodajalcev, 

 

 - poseben dogovor za koordinacijo med podpisnik KP ali dogovora, 

     

   - podpisniki te KP lahko ustanovijo fundacijo za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 

   - stranki kolektivne pogodbe si bosta prizadevali za izboljšanje ravni 

varnosti in zdravja pri delu, 

 

   - financiranje in način pridobivanja sredstev preko razpisov se ureja z 

dogovorom, 

 

 - opredelitev nalog delodajalca, 

     

   - opredelitev nalog delavca. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PLAČNI DEL KPOP  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PRAVNE PODLAGE SISTEMA PLAČILA ZA DELO 

• ZDR -1 : 126. do 141. člen 
 

• Zakon o minimalni plači  
 

• KPOP: minimalni obvezni delovnopravni standardi plačila za delo 
 

• Podjetniške KP : delodajalec lahko neposredno uporablja sistem 

plačila za delo po KP dejavnosti.  
 

Opozorilo:  

• Ni nujno, da ima delodajalec svoj sistem plačila za delo. 

• Pogodba o zaposlitvi : določena mora biti osnovna plača delavca! 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PLAČILO ZA DELO PO KP dejavnosti 

je pravno zavezujoč plačni sistem ! 

Elementi plačnih sistemov po KP dejavnosti: 
 

• razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede po zahtevnosti, 

• določitev izhodiščnih ali najnižjih osnovnih plač po tarifnih razredih  

• dogovor o politiki plač v dejavnosti , 

• običajno le napotilna norma glede plače za individualno uspešnost, 

• običajno le napotilna norma za usklajevanje plač s produktivnostjo, 

• dodatki in vrednost dodatkov iz naslova neugodne razporeditve 

delovnega časa,  

• napotilna norma za dodatek za težje pogoje dela,  

• drugi dohodki iz delovnega razmerja (npr.: jubilejna nagrada), 

• dodatek na delovno dobo 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

VRSTE OSEBNIH PREJEMKOV 

- plača,  

 

- nadomestilo plače, 

 

- povračila stroškov v zvezi z delom, 

 

- drugi osebni prejemki. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

PLAČE 

- osnovna plača v pogodbi o zaposlitvi / ne nižja, kot najnižja osnovna 

plača za tarifni razred v KPOP 

 

- zneski v KPOP, ki se uporabljajo od 1.1.2014 

 

- osem tarifnih razredov / 576,54 – 1.028,28 € 

 

- najnižja osnovna plača za najmanj zahtevno delo v tarifnem razredu 

za polni delovni čas 

 

 

 

57., 58. in 59. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DODATKI PO KPOP 

- Iz neugodne razporeditve delovnega časa: 

- nočno delo                                             30 %, 

- nadurno delo                                         30 %, 

- delo v nedeljo                                        50 %, 

- delo na praznike in dela proste dneve     50 %, 

- za čas pripravljenosti                               10%, 

- za delo na silvestrovo (od 20. ure dalje)  50% 

 

 

- Dodatek za delovno dobo: 

- 0,5 % osnovne plače za vsako leto delovne dobe 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DELOVNA USPEŠNOST IN POSLOVNA USPEŠNOST 

- Del plače za delovno uspešnost se določi upoštevaje 

gospodarnost, kvaliteto in obseg. 

-Če delavec presega pričakovane rezultate (ne manj kot 1 %). 
 

64. člen KPOP 

 
- Del plače iz poslovne uspešnosti delodajalca se LAHKO da v 

skladu z merili pri delodajalcu. 
 

65. člen KPOP 

50 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

 

- regres za letni dopust; 

 

- odpravnina; 

 

- solidarnostna pomoč; 

 

- jubilejna nagrada; 

 

- nagrade dijakom, vajencem in študentom na praktičnem usposabljanju. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

REGRES ZA LETNI DOPUST 

 

Regres za letni dopust se izplača najmanj v višini vsakokratne minimalne plače 

povečane za 1%.  

 

 

V primeru nelikvidnosti delodajalca se lahko regres za letni dopust izplača v več 

obrokih, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 
 

Regres za letni dopust  je v celoti, ne glede na višino,   

priznan kot davčno priznani odhodek. 

 
67. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

SOLIDARNOSTNA POMOČ 

 

- smrt delavca ( 1 povprečna mesečna plača v RS zadnjih 3 mesecih); 

 

- smrt družinskega člana (1/2 povprečne mesečne plače v RS zadnjih 3 

mesecih); 

 

- težja invalidnost, kot posledica nesreče pri delu za poklicne bolezni; 

 

- OPCIJA lahko -  1 povprečna mesečna plača v RS zadnjih 3 mesecih; 

 - bolezen nad 6 mesecev, 

 - elementarna nesreča. 

 
69. člen KPOP  
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

DRUGI OSEBNI PREJEMKI 

- odpravnine: 

- višino določa ZDR-1, KPOP določa izplačilo ob zadnji plači. 

 

-       jubilejne nagrade: 

-      10 let – 30 % povprečne mesečne plače v RS zadnjih 3 mesecih, 

-      20 let – 50 % povprečne mesečne plače v RS zadnjih 3 mesecih, 

-      30 let – 70 % povprečne mesečne plače v RS zadnjih 3 mesecih,  

-      članu sindikata podpisnika KPOP pripada dodatnih 10% povprečne 

mesečne plače v RS zadnjih 3 mesecih. 

 

- nagrade dijakom in študentom; 

-       razpon 90 - 170 € 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM - 1 

- 130. člen ZDR-1: zakonska obveznost delodajalca, 
 

- tako kot pri plačah KPOP določa minimalne višine povračil stroškov v 

zvezi z delom, 
 

-  delodajalec mora povrniti stroške najmanj v višini KPOP: 

  - prehrana med delom, 

  - prevoz na in z dela, 

  - dnevnice, 

  - povračilo stroškov za službeno potovanje v SLO in tujini, 

  - terenski dodatek. 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM - 2 

• Prehrana med delom 

- če delavec dela vsaj 4 ure, topli obrok ali povračilo v višini 4,90 €, 

- 11 ur in več dnevno – sorazmerno višje povračilo 
 
72. člen KPOP 

 
• Prevoz na in z dela 

- povračilo stroškov od bivališča določenega v pogodbi o zaposlitvi do 
sedeža ali mesta opravljanja dela  v višini 70% cene najcenejšega 
javnega prevoza oziroma če ni javnega prevoza za vsak km v višini 
kot določa davčna uredba 

 
73. člen KPOP 

56 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 3 

• Službeno potovanje v SLO 

- dnevnica; 

     - nad 6 do 8 ur – v višini 6,20 EUR,  

 - nad 8 do 12 ur – v višini 8,50 EUR,  

- nad 12 ur – v višini 17,00 EUR,  

-  in prevoz ter spanje po Uredbi. 

 

• Službeno potovanje v tujini 

- dnevnica, stroški prevoza in prenočevanja v višini izvršilnega 

predpisa, ki ureja povračilo 

57 



• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM 4 

Terenski dodatek: 
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če delajo na terenu izven sedeža 

delodajalca ali poslovne enote in izven kraja stalnega ali začasnega bivališča 
delavca ter če sta na terenu organizirana prehrana in prenočišče. Šteje se, da 
je delavec, če dela in biva na terenu od 12 ur do 24 ur, upravičen do 3 obrokov 
prehrane.  

(2) Če prehrano (3 obroki) in prenočišče organizira delodajalec, je delavec 
upravičen do terenskega dodatka v višini 4,00 EUR na dan.  

(3) Delavci so upravičeni do dodatka iz prejšnjega odstavka za dneve, ko so 
dejansko opravljali delo v takšnih pogojih, in za dneve, ko se ne dela, če so 
dejansko bivali na terenu.  

(4) V primeru, ko delodajalec ne zagotovi prehrane in prenočevanja, je delavec 
upravičen do dnevnice v višini, določeni v 75. členu te kolektivne pogodbe, in 
povračila stroškov prenočevanja.  

(5) V primeru, ko delodajalec delavcu iz prvega odstavka tega člena ne zagotovi 
treh obrokov prehrane, mu pripada povračilo stroškov za delo na terenu v višini 
znižane dnevnice, in sicer:  
– če je zagotovljen en obrok prehrane v višini 60% dnevnice  
– če sta zagotovljena dva obroka prehrane v višini 30% dnevnice. 

 
77. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

POGOJI ZA DELOVANJE SINDIKATA 

- po dogovoru zagotavljanje zunanjemu predstavniku sindikata 

dostop do delovnega mesta člana sindikata, 

 

- zagotavljanje obračuna članarine sindikata na zahtevo 

sindikata, 

 

- pogoji za delo sindikalnega zaupnika. 

 
 

 

80. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

 

STROŠKI USKLAJEVANJA IN IZVAJANJA KPOP 

Letni pavšalni znesek 4 €; 
 

- 2 € nakazilo na račun ZDOPS, 

- 2 € nakazilo na račun SOPS 

ob izplačilu plač za mesec maj 

 
 

 

 

 

 

81. člen KPOP 
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• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 
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HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
 

www.zdops.si 

• Operacija oz. projekt  DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in 

zaposlovanja v obrti in podjetništvu«. 

  

• Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 

človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve« in 

prednostne usmeritve 1.4.: »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«. 

 
 


