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ZAKLJUČNE UGOTOVITVE S PREDLOGI 

(uredila: dr. Katarina Kresal Šoltes) 

 
 
 
 

dr. Katarina Kresal Šoltes: 
 

1. Zaradi družbeno pozitivne vloge in pomena kolektivnega pogajanja ter obveznosti Slovenije 

po mednarodnem in evropskem pravu, mora biti cilj slovenske ekonomsko socialne politike čim 

večja učinkovitost mehanizmov svobodnega in avtonomnega kolektivnega pogajanja. 

Pokazatelj te učinkovitosti je pokritost delavcev s kolektivnimi pogodbami. Čeprav ima 

Slovenija v primerjavi z drugimi državami EU in OECD nadpovprečno visoko stopnjo 

pokritosti s kolektivnimi pogodbami tako kot skandinavske in centralno-evropske države, pa 

ima tudi enega največjih negativnih trendov padanja pokritosti s kolektivnimi pogodbami od 

2006 dalje. 

 

2. Analiza mednarodnega, evropskega in primerjalnega prava kaže, da imajo največji pozitivni 
vpliv na pokritost s kolektivnimi pogodbami: raven kolektivnega pogajanja ter ukrepi za splošno 
oz. razširjeno veljavnost. Države s razširjenim kolektivnim pogajanjem na širših ravneh (dejavnost, 
medsektorska in nacionalna raven) imajo višjo pokritost s kolektivnimi pogodbami od držav, kjer 
prevladujejo kolektivna pogajanja na nižji, podjetniški ravni. Prav tako imajo države z uzakonjeno 
splošno veljavnostjo kolektivne pogodbe za vse delavce ne glede na sindikalno včlanjenost ter razširjeno 
veljavnost za vse delodajalce v dejavnosti, ne glede na njihovo včlanjenost v delodajalske organizacije, 
višjo pokritost od držav, ki teh mehanizmov nimajo. Slovenska zakonodaja te institute pozna, zato naj 
jih v prihodnje ohrani in po potrebi nadgradi. 
 
 
3. Analiza je pokazala, da bi glede na značilnosti slovenske zakonodaje in prakse, na večjo 
pokritost s kolektivnimi pogodbami lahko učinkovali predvsem ukrepi, ki bi povečevali 

pokritost na strani delodajalcev, v kombinaciji s še drugimi ukrepi glede veljavnosti in 
učinkovanja kolektivne pogodbe. V premislek za nadaljnje odločanje predlagam naslednje 

možne ukrepe za povečanje pokritosti s kolektivnimi pogodbami:  
- v praksi socialnih partnerjev: 

i) sklepanje okvirnih kolektivnih pogodb na medsektorski ali nacionalni ravni,  
ii) sklepanje kolektivnih pogodb na področju vseh dejavnosti, tudi takih, ki 

trenutno niso pokrite,  
iii) večja uporaba instituta razširjene veljavnosti kolektivnih pogodb (pogostejši 

predlogi s strani podpisnikov)  
iv) povečanje članstva v delodajalskih organizacijah 

v) povečanje članstva v sindikalnih organizacijah  
vi) vključevanje oseb v nestandardnih oblikah dela oz. prekarnih delavcev v 

mehanizme kolektivnega pogajanja;  
- dopolnitve ali spremembe zakonodaje o kolektivnih pogodbah (ZKolP):  

i) določitev najkrajšega možnega trajanja kolektivne pogodbe za določen čas, npr. 

1 leta (in ne kot sedaj, ko to ni določeno; 1. odst. 9. člena)  
ii) kolektivna pogodba zavezuje člana tudi kadar izstopi iz združenja do izteka 

veljavnosti kolektivne pogodbe (in ne kot sedaj, še najdalj 1 leto; tretji odst. 10.  
člena) 
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iii) možnost razglasitve razširjene veljavnosti tudi po uradni dolžnosti zaradi 

upoštevanja javnega interesa (in ne kot sedaj samo na predlog podpisnikov; 12. 

člen),  
iv) določitev uporabe kolektivne pogodbe po izteku njene veljavnosti za najmanj 6 

mesecev (in ne kot sedaj, ko je določeno samo maksimalno trajanje 1 leta, če 
stranki ne določita drugače; 17. člen)  

v) določitev obveznosti pogodbenih strank, da ob registraciji kolektivne pogodbe, 
registrskemu organu sporočajo tudi število delavcev in delodajalcev, za katere 
pogodba velja (ZKolP sedaj takih podlag ne določa). 

 
 

4. Analiza slovenske in primerjalnopravne ureditve tudi kaže, da bi pokritost s kolektivnimi 

pogodbami lahko drastično padla, če bi preširoko odprli vrata procesom decentralizacije in 

derogacije. Sistem kolektivnega pogajanja smo v Sloveniji celovito uredili in prenovili leta  
2006 z zakonom o kolektivnih pogodbah, ki je dosledno uveljavil načela svobodnega in 

prostovoljnega kolektivnega pogajanja na vseh ravneh. Veljavna zakonodaja omogoča široko 

avtonomijo pogodbenih strank tako glede agende kot ravni kolektivnega pogajanja ter daje 

podlago za možnost omejene derogacije zakonsko določenih pravic s kolektivno pogodbo in 

decentralizacijo kolektivnega pogajanja na nižje ravni, v kakšni meri pa se te možnosti v praksi 

realizirajo, je odvisno od pogodbene volje samih socialnih partnerjev. Raziskava je še enkrat 

potrdila stališče slovenske delovnopravne stroke, da spremembe zakonodaje v tej smeri niso 

potrebne, je pa razkrila številne pomanjkljivosti v praksi socialnih partnerjev. 
 
5. Raziskava kaže, da so socialni partnerji v slabi polovici kolektivnih pogodb dejavnosti 
dogovorili splošno generalno določbo o možnosti odstopanja od minimalnih standardov s 
kolektivno pogodbo ožje ravni, da pa ta ureditev pravno ni dovolj določena:  

- Nejasna je sama pravna narava sporazuma oz. dogovora, s katerim naj bi se na 

podjetniški ravni dogovorile pravice in delovni pogoji za delavce manj ugodno od 
pravic, določenih v panožni kolektivni pogodbi; ZKolP in ZDR-1 le za kolektivne 

pogodbe določata, da imajo neposredne normativne učinke na delovna razmerja, zato 

ostaja odprto vprašanje dometa učinkovanja takšnih sporazumov oz. dogovorov;  
- Neustrezne so stranke na podjetniški ravni, ki lahko odstopajo od standardov panožne 

kolektivne pogodbe ob odsotnosti soglasja ali sopodpisa sindikalnih ali/ in delodajalskih 

združenj, ki so podpisniki panožnih kolektivnih pogodb, kar omogoča decentralizacijo 

brez koordiniranja in lahko tudi mimo volje podpisnikov, še toliko bolj, če odstopajo od 

minimalnih standardov sindikati in delodajalci, ki niso člani podpisnikov ali so celo 

člani konkurenčnih sindikalnih ali delodajalskih organizacij;  
- Določitev sveta delavcev ali delodajalca, da enostransko odstopa od standardov s 

splošnim aktom delodajalca, je še posebno sporna in slaba praksa socialnih partnerjev, 
ki zaviralno deluje na ustanavljanje in delovanje sindikatov na podjetniški ravni in 
spodkopava položaj nacionalnih delodajalskih in sindikalnih organizacij;  

- Časovna omejitev odstopa ni definirana, saj le redke izjeme določajo najdaljše možno 

obdobje npr. 6-ih mesecev, kar pomeni, da je ta vidik v celoti prepuščen avtonomiji strank 

na ravni podjetja, kar lahko zelo destabilizira pogajanja na ravni dejavnosti;  
- Pravice in delovni pogoji glede katerih se lahko odstopa niso definirani niti po vsebini 

niti po obsegu, kar predstavlja zelo resen problem, ker omogoča odstop od praktično 

celotnega normativnega dela kolektivne pogodbe brez nadzora oz. koordinacije 
pogodbenih strank na ravni dejavnosti; 
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- Pogoji in postopek niso definirani oz. ne dovolj, splošen utemeljen razlog v smislu 

resnega ogrožanja poslovanja in ohranitve delovnih mest je preveč splošen in 
nepreverljiv, zato lahko omogoča preširoko uporabo v praksi. 

 

6. Z namenom odprave tveganj, predlagamo premislek o naslednjih ukrepih:  
- da se odstop od minimalnih standardov dogovori lahko le s podjetniško kolektivno 

pogodbo (in ne s pravno neopredeljenimi sporazumi in dogovori, sploh pa ne s splošnim 
aktom delodajalca),  

- da je treba predhodno pridobiti soglasje sindikalne in delodajalske organizacije, ki je 
podpisnik kolektivne pogodbe dejavnosti,  

- da se natančno določijo pravice in delovni pogoji, glede katerih je možen odstop 
(taksativno našteti primeri)  

- da se natančno določijo spodnje ravni pravic, izpod katerih odstop ni dovoljen  
- da se natančno določi maksimalno časovno obdobje odstopanja od minimalnih 

standardov  
- da se določijo natančni pogoji in razlogi, ki so finančno ali kadrovsko preverljivi. 

 

7. Raziskava kaže, da igrajo kolektivne pogodbe pomembno vlogo pri povečevanju 

fleksibilnosti trga dela in da je bil v tem delu namen zakonodajalca ob zadnji reformi trga dela 

leta 2013 dosežen. Praktično vse kolektivne pogodbe dejavnosti, ki so bile sklenjene ali 

prenovljene po reformi trga dela iz leta 2013, ko je zakonodajalec še razširil možnosti za 

derogacijo zakonsko določenih pravic, so izkoristile večino primerov, ko zakon dovoljuje 

urejanje pravic delavcev in peius v smeri večje fleksibilnosti. 
 
 
 
 

As. Sara Bagari: 
 

8. Na podlagi analize slovenske ureditve lahko ugotovimo, da za velik delež dejavnosti, 

kolektivne pogodbe nimajo razširjene veljavnosti in torej veljajo zgolj za delodajalce, ki so  
člani podpisnikov. V luči povedanega, si morajo socialni partnerji prizadevati, da kolektivna 

pogodba pokriva vse oziroma čim več delodajalcev določene dejavnosti, saj se le tako lahko 

doseže učinkovitost njenih določb. 

 

9. Od analiziranih 26 kolektivnih pogodb v zasebnem sektorju, jih ima 16 razširjeno veljavnost, 

kar predstavlja 61,5 % delež analiziranih pogodb. Od teh 16 kolektivnih pogodb, se razširjena 

veljavnost od treh kolektivnih pogodb razteza zgolj na posamezne podrazrede dejavnosti (KP 

gradbenih dejavnosti, KP med delavci in družbami drobnega gospodarstva in KP dejavnosti 

poslovanja z nepremičninami). 

 

10. Iz navedenega lahko ugotovimo, da pokritost s kolektivnimi pogodbami v Sloveniji ni 

majhna, še zdaleč pa stanje ni optimalno. Za točen pregled pokritosti bi morali v naslednjem 

koraku pogledati kolektivne pogodbe, ki nimajo razširjene veljavnosti oziroma razširjena 

veljavnost pokriva zgolj posamezne podrazrede dejavnosti, ter člane podpisnikov, ki jih te 

kolektivne pogodbe pokrivajo. Ta naloga presega okvire te analize, vsekakor pa lahko 

zaključimo, da bi si socialni partnerji morali prizadevati, da pokrijejo vse dejavnosti oziroma 

podrazrede znotraj dejavnosti in preko razširjene veljavnost kolektivnih pogodb tudi vse 

delodajalce, ki posamezno dejavnost opravljajo. 
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11. Ne smemo pozabiti, da kolektivne pogodbe praviloma veljajo za delavce, ki so zaposleni 

pri delodajalcih, za katere kolektivna pogodba velja. Velik izziv pokritosti s kolektivnimi 

pogodbami tako predstavljajo nestandardne oblike dela, predvsem tiste, ki se opravljajo zunaj 

delovnega razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi. 

 

12. Pregled kolektivnih podob je pokazal, da veljavne kolektivne pogodbe nestandardne oblike 

dela naslavljajo v zelo majhnem obsegu, in sicer preko določb o delu na domu, študentskem 

delu in o zagotavljanju dela delavcev drugim uporabnikom (agencijsko delo). Tudi te 

nestandardne oblike dela kolektivne pogodbe ne naslavljajo v prav veliki meri. 

 

13. Glede na to, da gre pri nestandardnih oblikah dela v delovnopravni stroki že dlje časa za 
eno izmed osrednjih tem, bi socialni partnerji morali strmeti k temu, da se nestandardne oblike 

dela v večji meri vključi v kolektivne pogodbe in tako razširi tudi obseg pravic, ki gredo 
posameznikom, ki delajo v teh oblik. 

 

14. To lahko dosežemo na več načinov. Kot možnost se pojavlja širitev pojma delavca. Morda 

prav kolektivne pogodbe predstavljajo okvir, znotraj katerega se lahko pojem delavca razširi 

na večji krog delovno aktivnih oseb, kot zgolj tistih, ki delo opravljajo v delovnem razmerju, 

na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Do enakega učinka lahko pridemo tudi s širitvijo načela 

enakega obravnavanja, ki smo ga omenili že pri delu na domu in agencijskem delu, na druge 

oblike dela, kar izpostavlja tudi Kresal Šoltes. Socialni partnerji bi si morali prizadevati, da te 

možnosti čim bolje izkoristijo in na ta način zajamejo večji krog delavcev oziroma 

posameznikov, ki (v eni izmed oblik dela) opravljajo delo pri delodajalcu. 
 
 
 

 

Izr. prof. dr. Valentina Franca: 
 

15. Vsebine izobraževanja in usposabljanja so prisotne v večini (24 od 26) kolektivnih pogodb, 

kar nakazuje na pomembnost tega področja v panožnem socialnem dialogu. Kakor izhaja iz 

strateških dokumentov, razvoja trga dela in družbe nasploh bo to področje vedno bolj 

pridobivalo na pomenu, zlasti z vidika ohranjanja ter pridobivanja ustreznih kompetenc in znanj 

za učinkovito opravljanje dela. Ravno tako je to izziv za ohranjanje zaposljivosti, kar še toliko 

bolj velja za starejše generacije, ki so se računalniških in temu podobnih veščin priučile kasneje. 

Zato je ključno, da socialni dialog ne zgolj ohranja, ampak vedno več prostora, časa in sredstev 

namenja pogovorom in pogajanjem o vključevanju zaposlenih ter tudi drugih, ki opravljalo 

delo pri delodajalcu, v izobraževanje in usposabljanje. Z razvojem atipičnih oblik dela postaja 

to področje pomembno tudi izven delovnega razmerja, čeprav zaenkrat kolektivne pogodbe tega 

vprašanja ne urejajo. 

 
16. Z vidika analize kolektivnih pogodb je mogoče zaključiti, da večina kolektivnih pogodb 

konkretizira zakonske določbe o izobraževanju/usposabljanju delavcev. Pri tem nekatere 

kolektivne pogodbe določajo več pravic delavcev, ki se izobražujejo/usposabljajo tako v interesu 

delodajalca kakor tudi v lastnem interesu. Ob tem velja premislek, ali ne bi bilo smiselno pri 

določitvah teh pravic, ravno tako pri možnostih sklenitve posebne pogodbe o izobraževanju, 

vključiti tudi primere usposabljanja. Upoštevati je namreč treba, da so na trgu dela vedno večje 

potrebe po pridobivanju specifičnih znanj, ki niso vedno organizirane v javno veljavnih programih, 

kar se običajno šteje za izobraževanje v ožjem pomenu besede. Obenem 
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bi kazalo razmisliti o širših možnostih delavca za oblikovanje predlogov za 
izobraževanje/usposabljanje. Na panožni ravni bi seveda lahko na konkretnejšo ureditev to 

prepustili socialnim partnerjem v podjetjih, pomembno izpostaviti možnost te ureditve. 

 

17. Veliko možnosti za razvoj vsebin s področja izobraževanja/usposabljanja v kolektivnih 

pogodbah je v skupnem sodelovanju sindikatov in delodajalcev pri prepoznavanju potreb in 

načrtovanju razvoja znanja in kompetenc, vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje ter 

zagotavljanju sredstev. Skupno sodelovanje pri načrtovanju izobraževanja/usposabljanja, 

izvedbi ter nato evalvaciji bi lahko pozitivno vplivalo tudi na motivacijo zaposlenih po 

vključevanju v izobraževanje/usposabljanje (zlasti starejših) ter razumevanju smiselnosti 

tovrstnega početja. Ravno tako bi bilo smotrno razmisliti o zasnovi nekakšnega »postopka« za 

oblikovanje načrta na ravni podjetij za razvoj znanj in kompetenc vseh zaposlenih, zlasti 

posebnih skupin zaposlenih ter tudi tistih, ki opravljajo delo v atipičnih oblikah dela in niso 

neposredno zaposleni pri delodajalcu. Razmišljati bi bilo treba, kako bi s skupnimi močmi lahko 

delovali na področju načrtovanja, ki bi moralo zajemati tako vsebine kakor tudi postopek 

sprejemanja načrtov izobraževanja in usposabljanja. Minimalno bi bilo treba na panožni ravni 

določiti vsaj smernice, ki bi svojo konkretnejšo obliko dobile v podjetniških kolektivnih 

pogodbah. 

 

18. Sočasno bi kazalo okrepiti aktivnosti pri povezovanju s ponudniki znanja na trgu, kar 

zajema tako izobraževalne zavode, ki delujejo v okviru javne mreže, kakor tudi zasebne 

institucije ter povsem zasebne ponudnike na trgu. S tem bi tudi lahko konkretneje in jasneje 

sporočili ponudnikom, po čem je največje povpraševanje, kar bi lahko vodilo do skupnih 

aktivnosti pri oblikovanju izobraževanja/usposabljanja. Na panožni ravni je to še posebej 

ključno, saj to lahko neposredno vpliva na opravljanje dela tako v posamezni panogi kot na 

ravni posameznega podjetja. 

 
19. Nenazadnje je treba pritrditi, da vse navedene aktivnosti v podjetju imajo svojo ekonomsko 

ceno, ki jo je treba tudi poravnati. Zato je skupna zaveza in aktivnost pri zagotavljanju sredstev za 

te namene več kot nujna. Čeprav je to res po zakonodaji predvsem naloga delodajalca, je interes 

tudi delavske strani po čim večjem znanju in usposobljenosti delavcev, zato je nujno se v čim večji 

meri tudi tukaj aktivirati. Posledično to pomeni tudi določeno aktivnost pri izrabi sredstev. Na ravni 

panožnih kolektivnih pogodb bi kazalo dogovoriti vsaj kakšne smernice za izvedbo tovrstnih 

aktivnosti na podjetniški ravni, kakor jih nekatere kolektivne pogodbe vsebujejo. Za konkretnejše 

zaključke bi bilo treba oceniti tudi izvajanje v praksi. 

 

20. Čeprav določil o delovnem času, ki ga delavci namenijo za izobraževanje/usposabljanje, 

nismo posebej zajeli s pokazatelji (indikatorji), je treba opozoriti na probleme, ki se pojavljajo 

na tem področju. Zlasti je treba upoštevati, da čas, ki ga delavec porabi za 

izobraževanje/usposabljanje v interesu delodajalca, se všteva v delovni čas. Edina možna 

izjema od tega bi bila, ko se delavec izobražuje v javno veljavnih programih, ko predavanja in 

druge obveznosti praviloma potekajo popoldne. Vendar je smiselno to kompenzirati z 

dodatnimi plačanimi odsotnosti z dela za namen priprave na izpit. V primerih, ko je 

izobraževanje/usposabljanje v interesu delodajalca ali obojestranskem interesu, je treba to 

vprašanje posebej urediti s posebnim dogovorom oziroma pogodbo o izobraževanju. Pri tem je 

treba upoštevati, da delavec z ustreznimi znanji in veščinami znatno prispeva h kakovostnemu 

delovnemu procesu, kar je nedvomno tudi v interesu delodajalca. 
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Prof. dr. Darja Senčur Peček: 

 

21. Raziskava je pokazala, da večina kolektivnih pogodb ureja klasične institute delovnega časa, 

kot so nadurno delo, neenakomerna razporeditev delovnega časa in začasna prerazporeditev 

delovnega časa, ki so primarno namenjeni temu, da lahko delodajalec učinkovito in prožno 

organizira delo. Vsebinska analiza ureditve teh institutov je pokazala, da kolektivne pogodbe 

omogočajo njihovo širšo uporabo, in le v manjši meri določajo dodatne vsebinske in časovne 

omejitve, ki bi pomenile večjo varnost za delavce. V tej zvezi bi kazalo redke primere teh omejitev 

(ki so navedeni v raziskavi) uporabiti kot primer ureditve v drugih kolektivnih pogodbah. Gre 

predvsem za časovne omejitve, za strožje dopustne razloge, pa tudi za določitev večje vloge 

sindikatov pri določanju dolžine in razporeditve delovnega časa, ki bi jo kazalo v posebej 

pomembnih ali problematičnih primerih nadgraditi z obveznostjo pridobitve soglasja sindikata. Kot 

takšni primeri se kažejo na primer primeri trajnega odrejanja nadurnega dela, pa tudi primeri viška 

ur pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa. 

 

22. Tisti instituti delovnega časa, ki so v interesu delavcev – določitev obdobij, ki se (dodatno) 

vštevajo v delovni čas, opredelitev dopustnih oblik delovnega časa, konkretna določitev 

polnega delovnega časa, krajšega od 40 ur, ureditev možnosti delavca, da predlaga drugačno 

razporeditev delovnega časa zaradi družinskih razlogov in pravica do odklopa so predmet 

urejanja v manjšem številu kolektivnih pogodb, nekateri pa sploh niso urejeni v obravnavanih 

kolektivnih pogodbah. 

 

23. Glede vštevanja določenih obdobij v delovni čas se tako predlaga, da se tudi v kolektivnih 

pogodbah, ki teh obdobij ne določajo, takšna obdobja ustrezno opredelijo in določi njihovo 

vštevanje v delovni čas. Kot primer lahko služijo določbe kolektivnih pogodb, ki to področje 

že urejajo, pri čemer bi bil korak naprej, če bi kolektivne pogodbe določale tudi minimalno 

trajanje takšnih obdobij (kjer je to mogoče). 

 

24. Tudi dopustne (možne) oblike delovnega časa bi kazalo urediti v vseh kolektivnih pogodbah 

dejavnosti, pri tem pa določiti ne le njihove definicije (kot že izhajajo iz nekaterih, v raziskavi 
navedenih kolektivnih pogodb), pač pa tudi omejitve posameznih oblik dela (ki jih celovito 

ureja le KPŽelP). 

 
25. Zakonsko splošno opredeljeno pravico delavca, da predlaga ustreznejšo ureditev delovnega  
časa zaradi družinskih potreb bi bilo potrebno v kolektivnih pogodbah dejavnosti konkretneje 

urediti, pri tem pa ustrezno opredeliti družinske potrebe (in pri tem upoštevati tudi dejstvo, da 

ne gre le za skrb za otroke in zakonce, pač pa vedno bolj tudi za skrb za starše in druge starejše 

družinske člane). 

 

26. V času velikega razvoja tehnologije, ki nedvomno omogoča skrajševanje polnega delovnega 

časa je realno pričakovati, da bodo vsaj nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti določile polni 
delovni čas v trajanju manj kot 40 ur, prav tako pa je nujno, da socialni partnerji začnejo 

razpravo o pravici delavcev do odklopa in v kolektivnih pogodbah začnejo urejati ukrepe, ki 
bodo delavce varovali pred pretirano dosegljivostjo. 
 


