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1. Obstoječa kolektivna pogodba velja že od leta 2004 
 

2. V desetih letih je bilo k obstoječi KP narejenih vrsto    

      aneksov in sprememb ter kar 15 čistopisov same KP 
 

3. Stanje na trgu dela in delovnopravna zakonodaja se   

      je bistveno spremenila  

 

 

RAZLOGI  
 

za pripravo nove kolektivne pogodbe KD na strani 

delodajalcev 



1. Obligacijski in normativni del KP se morata    

      prilagoditi novi delovnopravni zakonodaji 
 

2. Splošno prilagajanje komunalne dejavnosti stanju in 
razmeram gospodarstva v državi in notranjem trgu EU 
 

3. Smernice EU glede sprostitve podeljevanja koncesij 
storitev javnih služb 
 

4. Plačni sistem v komunalni dejavnosti  

 

 

SPLOŠNI CILJI  
 

priprave nove kolektivne pogodbe KD na strani 

delodajalcev 



- Trg dela je postal bistveno bolj fleksibilen 

- Delovno mesto ni več trajna dobrina 

- Sprostitev storitev v EU na področju javnih služb 

- Razpisi za podeljevanje koncesij v državi kot članici EU 

- Finančna odvisnost komunalnih podjetij 

- Politika kontrole cen komunalnih storitev 

- Sprejetje Zakona o javno zasebnem partnerstvu 

 

 

SPLOŠNI CILJI  
 

priprave nove kolektivne pogodbe KD na strani 

delodajalcev 



SESTAVNI  DELI  

obstoječe Kolektivne pogodbe komunalne dejavnosti  
 

 
  

-   I. Obligacijskega dela 

 

-  II. Normativnega dela 

 

-  Tarifne priloge KP KD 
 



- Zakon o kolektivnih pogodbah (Ur. list RS, št. 43/2006) 
 

- Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. list RS, št. 21/13) 
 

- Zakon o urejanju trga dela (Ur. list RS, št. 21/13) 
 

- Zakon o povračilu stroškov v zvezi z delom in nekaterih 
drugih prejemkov (Ur. list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01, 
40/12) 
 

- Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti  

      (Ur. list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 66/07, 18/08, 
5/09, 10/10, 95/10, 14/11, 62/11, 74/11, 19/12, 43/12, 
4/13, 111/13) 

 

 

PRAVNA  PODLAGA  
 

za pogajanja o novi kolektivni pogodbi KD 



- Potrebno je bilo ugotoviti stanje veljavne KP KD 
 

- Sprejetje sklepa UO ZKG o začetku pogajanj 
 

- ZDR-1 ni določil v kakšnem času mora biti sprejeta 
posamezna panožna KP 
 

- ZDR-1 ima v zakonu zapisanih 30 napotilnih norm od 
katerih ima v 10 členih tudi manj ugodno urejanje pravic 
v KP kot v samem zakonu 
 

- Predlog ZKG za t.i. vitko kolektivno pogodbo 
 

 

 

PRAVNA  IZHODIŠČA  
 

za pogajanja o novi kolektivni pogodbi KD 



- Časovni vidik priprave predloga nove KP KD 
 

- Odziv Vlade RS na zahteve gospodarstva po 
spremembah na trgu dela in pravic, ki izhajajo iz dela 
 

- Primerjava ostalih panožnih KP, kjer so sprejeli nove KP 
 

- Vprašanje ali kot osnovo imeti obstoječ sistem plač ali 
začeti s prenovo celotnega plačnega sistema 
 

- Pripravljenost ali nepripravljenost sindikalne strani za 
spremembe v KP KD 
 

 

 

VPRAŠANJA  IN  POMISLEKI  ZKG  
 

glede začetka pogajanj za novo kolektivno pogodbo KD 



- Vitka KP naj bi imela širše oblike dikcij besedila 
 

- Nova KP naj bo vezana na določbe novega ZDR-1 
 

- Delovnopravni del KP naj ima tarifne razrede brez 
relativnih razmerij med temi razredi z večjo 
fleksibilnostjo 
 

- Ureditev in omejitev števila dni letnega dopusta 
 

- Delovanje sindikata naj bo urejena v minimalni obliki, 
da ne bodo sindikati ovira socialnemu dialogu 

 

 

OSNOVNE  SMERNICE  
 

za pripravo nove KP KD s strani delodajalcev 



- Umestitev projektnega dela, pripravništva in 
volonterskega dela 
 

- Reševanje sporov z mediacijo ali arbitražo 
 

- Ustanovitev komisije za razlago same KP 
 

- Vnos stimulacije in nagrad za dobre delavce v variabilni 
del plače 
 

- Ureditev povračila stroškov prihoda na delo 

 

OSNOVNE  SMERNICE  
 

za pripravo nove KP KD s strani delodajalcev 



- Upošteva naj se obstoječa KP KD 
 

- Prva pobuda delodajalcev iz leta 2008 naj služi kot 
osnova, saj obstoječa KP ni povzročala večjih sporov 
 

- Mnenje sindikata je, da sta v predlogu prevečkrat 
uporabljeni besedi praviloma in lahko 
 

- Predlog nove KP, naj ne bi vseboval pomembnih določil 
Zakona o povračilu stroškov v zvezi z delom 
 

- Predlog KP ne vsebuje pravice sindikalnih zaupnikov 

OSNOVNE  SMERNICE  
 

za pripravo nove KP KD s strani sindikatov 



- Prevelik poseg v pravice zaposlenih 
 

- Sindikalna stran je pred pogajanji želela povečanje 
izhodiščnih plač za 5% 
 

- Zahteva sindikata po višjem regresu v višini 950 € 
oziroma 880 € za podjetja z izgubo, čeprav je delodajalce 
zavezoval Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 
2012 
 

OSNOVNE  SMERNICE  
 

za pripravo nove KP KD s strani sindikatov 



-     Inflacija v 10 letih veljavne KP KD je 24,4 % 
 

- Indeks rasti izhodiščne plače v KD od leta 2005  

       do julija 2014 znaša 132,09 % 
 

- Izhodiščna plača za KD je od 1.1.2011 dalje 455,94 € 
 

- Najnižja izhodiščna plača v gospodarstvu je 357 € 
 

 

FINANČNI  OKVIRI  
 

pogajalskih strani ob sprejemanju nove KP KD 



-     Zajamčena plača v RS je 237,73 € 
 

-     Bruto minimalna plača v RS znaša 789,15 € 
 

- Izhodiščna plača za javni sektor je 430,80 € 
 

- Najnižja izhodiščna plača v gospodarstvu je 357 € 
 

- Povprečna bruto plača v KD aprila 2014 je 1.447 € 
 

- Povprečna neto plača v KD aprila 2014 je bila 959 € 
 

FINANČNI  OKVIRI  
 

pogajalskih strani ob sprejemanju nove KP KD 



- Prva seja obeh pogajalskih skupin je bila 6.2.2012 

- Obe pogajalski skupini sta imenovali po 7 članov 

- Sprejet je bil Poslovnik o delu pogajalskih skupin 

- Predlog KP smo obravnavali po posameznih členih 

- Vsaka stran je podajala svoje predloge sprememb in 
dopolnitev členov 

- Na delodajalski strani smo ustanovili ožjo strokovno 
pogajalsko podskupino, katera predhodno predela vse 
člene in podaja izhodišča skupni pogajalski skupini 
 

 

POTEK  POGAJANJ  
 

za novo KP KD 



- Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z  
nepremičninami je tekom pogajanj večkrat naslovil na 
delodajalsko stran zahtevo po odprtju pogajanj tarifnega 
dela in dviga izhodiščne plače 
 

- UO ZKG ni podal pozitivnega mnenja glede dviga 
izhodiščne plače, dokler potekajo pogajanja 
 

- Sindikati k predlogu KP skoraj pri vsakem členu dodajajo 
nove člene oziroma člene, ki so v obstoječi veljavni KP 
 

- Skupna pogajalska skupina je do sedaj pregledala vse 
člene v obligacijskem in normativnem delu predloga KP  
 

 

POTEK  POGAJANJ  
 

za novo KP KD 



Hvala  za  pozornost !  
 

 


