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KATERO KOLEKTIVNO 
POGODBO UPOŠTEVATI



Projekt  DialogPlus - Usposobljeni socialni partnerji v 
obrti in podjetništvu za učinkovit socialni dialog

Projekt DialogPlus je sofinanciran s strani Evropskega socialnega
sklada in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnost v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske
politike 2014-2020, 11.2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti
za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in
teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga,
zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.



VSEBINA PREDSTAVITVE

1. Predpisi, ki urejajo kolektivne pogodbe
2. Obveznost navedbe kolektivne pogodbe v

pogodbi o zaposlitvi
3. Vrste kolektivnih pogodb
4. Hierarhija kolektivnih pogodb
5. Na kaj moramo paziti pri uporabi kolektivnih

pogodb
6. Veljavnost kolektivnih pogodb
7. Prenehanje veljavnosti kolektivnih pogodb
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PREDPISI, KI UREJAJO KOLEKTIVNE POGODBE

• Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP, Uradni list 
RS, št. 43/06 in 45/08-ZArbit)

• Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, 
št. 21/2013, 78/2013-popr., 47/2015-ZZSDT, 
33/2016-PZ-F, 52/2016 in 15/2017-odl.US)

• Posamezne kolektivne pogodbe
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Ali je v pogodbi o zaposlitvi potrebno navesti 
kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca?

POGODBA O ZAPOSLITVI (obvezna vsebina):

• podatki o pogodbenih strankah z navedbo prebivališča oz. sedeža 

• datum nastopa dela 

• naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela

• kraj opravljanja dela

• čas, za katerega je sklenjena pogodba

• pogodba o zaposlitvi za določen čas: razlog sklenitve in določilo o izrabi dopusta

• ali gre za pogodbo o zaposlitvi s polnim ali krajšim delovnim časom 

• določilo  o dnevnem in tedenskem delovnem času in njegovi razporeditvi (možnost sklicevanja na 
zakon/KP/akte)

• določilo o znesku osnovne plače delavca v EUR in o morebitnih drugih plačilih

• določila o drugih sestavinah plače, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu, načinu izplačevanja plače 
(možnost sklicevanja)

• določilo o letnem dopustu oz. načinu njegovega določanja (možnost sklicevanja)

• dolžina odpovednega roka (možnost sklicevanja)

• navedba kolektivnih pogodb, ki zavezujejo delodajalca oz. splošnih aktov, ki določajo pogoje dela 

(ZDR-1, 31)
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VRSTE KOLEKTIVNIH POGODB

• KP za vso državo

• KP za določeno regijo (teoretično možno)

• KP za določeno dejavnost ali dejavnosti

• KP na podjetniški ravni

6



HIERARHIJA KOLEKTIVNIH POGODB 

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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NA KAJ MORAMO PAZITI PRI UPORABI 
KOLEKTIVNIH POGODB

• avtonomno delovno pravo praviloma ne sme določati manj ugodnih
pravic kot jih določa zakon - s pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno
pogodbo se lahko določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih
določa ZDR-1 (2. odstavek 9. člena ZDR-1)

• načelo in favorem laboratoris – vedno se uporabi tista določba, ki je
v prid delavcu oz. je zanj ugodnejša

• kolektivna pogodba lahko vsebuje le določbe, ki so za delavca
ugodnejše od zakonskih določb, razen, kadar ZDR-1 določa drugače
(4. člen ZKoP).

• 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 (previdnost pri
sklepanju pogodb o zaposlitvi)
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VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB 
- za koga velja-

• kolektivne pogodbe sklepajo: delodajalci oz. združenja
delodajalcev in sindikati oz. združenja sindikatov

• primarno pravilo: kolektivna pogodba velja za stranki
(podpisnici) oz. njune člane - če so med podpisniki združenja
delodajalcev in/ali sindikatov, se v kolektivni pogodbi določi, za
katere člane združenja velja (po šifrah dejavnosti oz. opisno –
npr. KPOP: za delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost v
skladu z zakonom)

• pravilo splošne veljavnosti: če kolektivno pogodbo sklene
reprezentativni sindikat, velja za vse delavce pri delodajalcu, ki
ga kolektivna pogodba zavezuje (tudi če niso člani sindikata)
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VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB 
- za koga velja-

Razširjena veljavnost kolektivne pogodbe: pomeni, da
kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki opravljajo
določene dejavnosti, za katere je sklenjena kolektivna
pogodba – določi se s SKLEPOM ministrstva, pristojnega za
delo
• če so v kolektivnih pogodbah naštete dejavnosti po šifrah

(SKD): razširjena veljavnost pomeni, da velja za vse
delodajalce, ki opravljajo v SKLEPU določeno dejavnost
kot glavno dejavnost

• če je v kolektivni pogodbi dejavnost določena opisno: npr.
KPOP (delodajalec, ki opravlja obrtno dejavnost, v skladu
z zakonom) – razširjena dej. pomeni, da velja za vse
delodajalce, ki opravljajo obrtno dejavnost, v skladu z
zakonom, kot glavno dejavnost
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VELJAVNOST KOLEKTIVNIH POGODB 
- za koga velja-

• v kolikor delodajalca zavezuje več kolektivnih pogodb iste
vrste na isti ravni, se uporabljajo določbe, ki so
ugodnejše za delavca

• kolektivna pogodba obvezuje delodajalca tudi v primeru
izstopa iz združenja, vendar največ 1 leto (v kolikor KP
nima razširjene veljavnosti, saj v tem primeru zavezuje
obligatorno)

• kolektivna pogodba največ 1 leto obvezuje tudi
delodajalca, ki jo uporablja na prostovoljni osnovi, in se
odloči, da je ne bo več uporabljal
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PRENEHANJE KOLEKTIVNE POGODBE 
- po ZKolP-

Kolektivna pogodba preneha veljati (15. člen ZKolP):
1. s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
2. s sporazumom obeh strank o prenehanju veljavnosti,
3. z odpovedjo.

Po prenehanju veljavnosti KP se do sklenitve nove, vendar
največ 1 leto, če stranki ne določita drugače, še naprej
uporabljajo določbe normativnega dela.
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HVALA ZA POZORNOST

Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana

www.zdops.si
info@zdops.si
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