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Prenehanje veljavnosti Kolektivne 
pogodbe za obrt in podjetništvo 
(KPOP)  in KAKO NAPREJ



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. Prenehanje veljavnosti KPOP
2. KPOP – kaj se še uporablja
3. KPOP – kakšne so možnosti za naprej
4. Kako ravnati v primeru, da nova KPOP ne bo

sklenjena oz. delodajalca ne bo zavezovala
5. Kaj je nujno urediti v internem aktu, če zavezujoče

KP ne bo
6. Kaj je priporočljivo urediti v internem aktu, če

zavezujoče KP ne bo
7. Kaj za delodajalce ne bo več veljalo, če KPOP ne bo
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KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO (KPOP) – prenehanje veljavnosti

• najstarejša kolektivna pogodba na področju Slovenije
• veljala je od 16. 11. 2013 do 31. 12. 2018, ko je zaradi
poteka časa, za katerega je bila sklenjena, prenehala
veljati

• KPOP je imela razširjeno veljavnost
• v skladu s 6. členom KPOP, se določbe normativnega dela,
torej členi od številke 19 do številke 81 KPOP,
uporabljajo še 12 mesecev oz. do 31. 12. 2019

• določbe normativnega dela do 31. 12. 2019 zavezujejo
vse, ki jih je KPOP zavezovala doslej, na podlagi razširjene
veljavnosti ali odločitve, da se ravnate po tej kolektivni
pogodbi
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KOLEKTIVNA POGODBA ZA OBRT IN 
PODJETNIŠTVO (KPOP) – kaj se še uporablja

• uporaba določb kolektivne pogodbe (člen 19)

• sklenitev in prenehanje pogodbe o zaposlitvi (členi 20-30)

• delovni čas (členi 31-38)

• letni dopust in plačana odsotnost z dela (členi 39-40)

• disciplinska in odškodninska odgovornost (členi 41-42)

• odpovedni roki in odpravnine (členi 43-44)

• izobraževanje delavcev (členi 45-50)

• varnost in zdravje pri delu (členi 51-53)

• plačni del (členi 54-79)

• pogoji za delovanje sindikata (člen 80)

• izvajanje kolektivne pogodbe (člen 81)
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KPOP in KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA NAPREJ

• možnost sklenitve nove kolektivne pogodbe: postopek se
začne na pisni predlog ene od strank

• v pisnem predlogu je potrebno opredeliti vsebino
kolektivne pogodbe

• druga stranka mora pisni odgovor poslati v 30 dneh od
dneva, ko je prejela pisni predlog
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KPOP in KAKŠNE SO MOŽNOSTI ZA NAPREJ

• KPOP je s prenehanjem izgubila razširjeno veljavnost, zato
bo v primeru sklenitve nove kolektivne pogodbe
potrebno razširjeno veljavnost ponovno pridobiti (v
kolikor bodo za to podani pogoji)

• do pridobitve razširjene veljavnosti bo morebitna nova
sklenjena kolektivna pogodba veljala le za člane podpisnic
kolektivne pogodbe
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Kako ravnati v primeru, da nova KPOP ne bo 
sklenjena oz. delodajalca ne bo zavezovala?

• delodajalec mora preveriti, katere kolektivne pogodbe ga
zavezujejo

• delodajalec se vedno lahko odloči, da bo uporabljal
določeno kolektivno pogodbo, ki mu je blizu glede na
dejavnost, ki jo opravlja, ne glede na to, da ga ne zavezuje
obligatorno – sklicevanje na to KP v pogodbi o zaposlitvi

• v kolikor delodajalca poleg KPOP zavezuje še katera druga
KP (npr. gostinstvo, trgovina, gradbeništva ipd.), se bo v
odsotnosti KPOP (predvidoma od 1. 1. 2020 dalje) ravnal
izključno po določbah te KP
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Kako ravnati v primeru, da nova KPOP ne bo 
sklenjena oz. delodajalca ne bo zavezovala?

V kolikor delodajalca poleg KPOP ne zavezuje nobena druga
KP oz. se je odločil le za uporabo KPOP:
1. Delodajalec se lahko odloči za uporabo katere druge KP

za dejavnost, ki je podobna njegovi, čeprav ga sicer ne
zavezuje

2. Delodajalec se ravna izključno po zakonu (ZDR-1),
čeprav vsi instituti niso urejeni

3. Delodajalec sprejme interni akt, v katerem uredi
določene pravice in obveznosti, ki jih zakon ne ureja ali
jih sam šteje za pomembne (npr. letni dopust, dodatke
idr.) – lahko na isti način kot v KPOP
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Kaj je NUJNO urediti v internem aktu, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• dodatek za delovno dobo (62. člen KPOP)
• dodatke za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo,
delo na praznike in dela proste dneve po zakonu (61. člen
KPOP)

• povračilo stroškov v zvezi z delom: prevoz (73. člen KPOP),
prehrana (72. člen KPOP) in službena potovanja (74., 75.
in 76. člen KPOP)

• del plače za delovno uspešnost (64. člen KPOP), če to ni
urejeno v pogodbi o zaposlitvi
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Kaj je PRIPOROČLJIVO urediti v internem aktu, če 
nova KPOP ne bo sklenjena?

• določilo o plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o
načinu izplačevanja plače, če to ni urejeno v pogodbi o
zaposlitvi oz. se sklicujete na KPOP (55. in 58. člen KPOP)

• kriteriji za določanje letnega dopusta (39. člen KPOP)
• dolžino odpovednih rokov, če se sklicujete na KPOP
• dodatke za posebne pogoje dela (60. člen KPOP)
• plačana odsotnost zaradi osebnih okoliščin (40. čl. KPOP)
• solidarnostna pomoč (69. člen KPOP)
• jubilejna nagrada (70. člen KPOP)
• terenski dodatek (77. člen KPOP)
• nadomestilo za ločeno življenje (78. člen KPOP)
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• določitev dodatnih razlogov za sklenitev pogodbe o
zaposlitvi za določen čas za manjše delodajalce (24. člen
KPOP, 54. člen ZDR-1)

ZDR-1 naštetih razlogov v KPOP, razen razloga
nadomeščanja začasno odsotnega delavca, ne
vsebuje

• določitev možnosti opravljanja pripravništva in trajanje
pripravništva (27. člen KPOP, 120. člen ZDR-1)
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• opredelitev projektnega dela in določitev daljšega
trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas iz razloga
projektnega dela (25. člen KPOP, 55. člen ZDR-1)

ZDR-1 določa, da se lahko pogodba o zaposlitvi
sklene tudi za ves čas trajanja projekta, ki je daljši
od 2 let, če je v kolektivni pogodbi na ravni
dejavnosti določeno, kaj šteje za projektno delo. V
odsotnosti definicije projektnega dela v KPOP, se
lahko pogodba za določen čas iz razloga projektnega
dela sklene le za max 2 leti.
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• določitev in opredelitev primerov, ko je dovoljeno
opravljanje drugega dela (29. člen KPOP, 33. člen ZDR-1)

ZDR-1 določa, da mora delavec opravljati drugo delo
le v primerih, določenih z zakonom ali kolektivno
pogodbo.

• določitev možnosti in pogojev za začasno
prerazporeditev delovnega časa (33. člen KPOP, 148. člen
ZDR-1)

ZDR-1 določa, da se sama razporeditev delovnega
časa in pogoji za začasno prerazporeditev delovnega
časa, določijo v pogodbi o zaposlitvi, skladno z
zakonom in kolektivno pogodbo.
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• določitev, da se v primeru neenakomerne razporeditve
delovnega časa, šteje polni delovni čas kot povprečje v
obdobju 12 mesecev (in ne 6 mesecev) (33. člen KPOP, 158.
člen ZDR-1)

• nadurno delo – določitev, da se dnevna, tedenska in mesečna
časovna omejitev nadurnega dela upoštevajo v povprečju 6
mesecev (35. člen KPOP, 144. člen ZDR-1)

ZDR-1 določa, da lahko nadurno delo traja največ 8
ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur
na leto. Delovni dan pa lahko traja največ 10 ur.
Povprečna omejitev se lahko upošteva le, v kolikor
je določena v kolektivni pogodbi. V odsotnosti te
določbe se omejitve nadurnega dela upoštevajo na
dnevni, tedenski in mesečni osnovi in ne kot
povprečje. 15



Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• določitev disciplinskih sankcij – denarna kazen in
odvzem bonitet (41. člen KPOP, 172. člen ZDR-1)

• odškodninska odgovornost delavca - določitev višine
pavšalne odškodnine (42. člen KPOP, 180. člen ZDR-1): v
primeru, da bi ugotavljanje škode, ki jo je povzročil
delavec, povzročilo nesorazmerne stroške

• odpoved iz poslovnega razloga in razloga nesposobnosti
– za male delodajalce določen krajši 60 dnevni
odpovedni rok (44. člen KPOP, 94. člen ZDR-1) – obvezna
določitev krajšega odpovednega roka v kolektivni pogodbi
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• določitev možnosti, da se drugi osebni prejemki (razen
plače in nadomestila plače) ter povračila stroškov v zvezi
z delom, izplačujejo na drugačen način (55. člen KPOP,
135. člen ZDR-1): ne nujno preko bančnega računa
delavca – npr. v bonih ipd.

Vsi prejemki delavca se v skladu z ZDR-1 izplačujejo
preko bančnega računa delavca. KP pa lahko določi,
da se povračila stroškov in drugi prejemki (z izjemo
plače) lahko izplačuje tudi na drug način. V kolikor
te določbe ne bo več, je mogoče izplačilo vseh
prejemkov le preko TRR delavca.
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Kaj za DELODAJALCE ne bo več veljalo, če nova 
KPOP ne bo sklenjena?

• možnost kasnejšega izplačila regresa v primeru
nelikvidnosti delodajalca – 1.11. tekočega koledarskega
leta (67. člen KOPO, 131. člen ZDR-1)

V odsotnosti te določbe je, v skladu z ZDR-1,
potrebno delavcem regres izplačati do 1.7. tekočega
koledarskega leta, tudi v primeru, da je delodajalec
nelikviden.
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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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