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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA IN 

RAZLAGO KOLEKTIVNE POGODBE KOMUNALNIH DEJAVNOSTI  

 
Po objavi Sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe Komunalnih dejavnosti (v nadaljevanju 

KP KD) v Uradnem listu RS, številka: 86/2016 je stekel postopek za imenovanje članov 

Komisije za spremljanje izvajanja in razlago KP KD (v nadaljevanju Komisija). Skladno s 

spremenjenim 37. členom KP KD  sta stranki imenovali člane komisije, vsaka stranka po tri 

člane. Konec marca 2017 se je Komisija sestala na prvi seji, na kateri je bil sprejet Poslovnik 

o delu komisije. Skladno z določbo 1. odstavka 37. člena KP KD predsedovanje komisiji poteka 

izmenično. S 30. 3. 2017 je predsedovanje prevzela sindikalna stran, s 30. 3. 2018 pa 

predsedovanje prevzame delodajalska stran. Seje Komisije potekajo praviloma vsak mesec. 

Komisija je na svojih sejah obravnavala že vsa prispela vprašanja in  že tudi sprejela prve 

odločitve.  

 

V nadaljevanju so predstavljene odločitve, ki jih je Komisija sprejela na svojih dosedaj 

izvedenih sejah:   

 

1. Razlaga v zvezi z izvajanjem 82. člena KP KD 

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD je na seji dne 10. 5. 2017  in dne 6. 6. 2017 

sprejela besedilo razlage, ki je objavljeno v Uradnem listu RS štev.: 38/2017 in glasi: 

 

Komisija ugotavlja, da je v  82. členu (imuniteta sindikalnega zaupnika) po redakciji besedila 

KP KD pomotoma ostala zapisana napačna zaporedna razvrstitev odstavkov. Komisija 

sprejema razlago tega člena tako, da se 82. člen Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 

pravilno glasi:  

 (1) Sindikalni zaupnik, ki uživa delovnopravno varstvo, je sindikalni zaupnik, ki je izvoljen 

ali imenovan v okviru dogovorjenega števila zaupnikov, ki uživajo varstvo v skladu z zakonom 

in katerega ime je pisno sporočeno delodajalcu. 

 (2) Sindikalnemu zaupniku, ki ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi pogodbami 

in akti podjetja, ni mogoče znižati plače brez soglasja sindikata ali začeti zoper njega 

disciplinski ali odškodninski postopek, ki je nastal zaradi sindikalnega dela ali ga kako drugače 

postavljati v manj ugoden oziroma podrejen položaj. 

(3) Pred uvedbo postopka iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan delodajalec pozvati 

sindikat k izdaji pisnega mnenja. Sindikat je dolžan podati svoje mnenje v roku osmih dni po 

prejemu predloga delodajalca. Če se v tem roku sindikat ne opredeli, velja, da se s predlogom 

delodajalca strinja. 

 (4) Če se sindikat s predlogom delodajalca ne strinja, lahko delodajalec sproži postopek 

mediacije ali arbitraže. Ob tem se smiselno uporabljajo določbe te kolektivne pogodbe o 

arbitraži oziroma mediaciji v individualnih delovnih sporih. 

 (5) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena traja še 2 leti po prenehanju funkcije 

sindikalnega zaupnika. 

 (6) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo tudi funkcionarji sindikatov – sindikalnih 

central (predsedniki območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki območnih 

sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo funkcijo pa opravljajo neprofesionalno. 
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2. Razlaga 57. člena v povezavi z 93. členom KP KD – prejemek delavca v času  

    pripravljenosti na delo 
 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD je na seji dne 10. 5. 2017  in dne 6. 6. 2017 

sprejela besedilo razlage, ki je objavljeno v Uradnem listu RS štev.: 38/2017 in glasi:  

 

Nadomestilo za čas, ko je delavec na razpolago svojemu delodajalcu in ne opravlja svojega 

dela, se izplačuje kot dodatek k njegovi plači. Dodatek za pripravljenost na delo ni sestavni del 

plačila za opravljeno delo za polni delovni čas, temveč gre za plačilo dodatnega časa oziroma 

tistega časa, ko je delavec na podlagi predhodne odredbe delodajalca, le na razpolago 

delodajalcu.   

 

Delavec je za čas dejanskega dela, ki ga opravi v času pripravljenosti na delo, upravičen do 

plače za opravljeno delo po vseh osnovah, to je do osnovne plače, dela plače na podlagi 

delovne uspešnosti, dodatka za delovno dobo, dodatkov za posebne obremenitve, vključno z 

dodatkom za delo preko polnega delovnega časa in oziroma drugih dodatkov za delo v 

delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.  

 

 

3. Razlaga v zvezi z izvajanjem 2. odstavka 77. člena KP KD dejavnosti  

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD je na seji dne 13. 7. 2017 sprejela besedilo 

razlage skupaj z obrazložitvijo, ki je objavljena v Uradnem listu št. 45, dne 25. 8. 2017 in glasi: 

 

V 2. odstavku 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je urejeno kolektivno 

nezgodno zavarovanje in dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene.  

 

Iz besedila 2. odstavka 77. člena jasno izhaja, da delodajalec dodatno kolektivno nezgodno 

zavarovanje samo organizira. Dodatno pokojninsko zavarovanje pa delodajalec prevzame 

skladno z dogovorom s sindikatom pri delodajalcu.  

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 

ugotavlja, da je pri končni redakciji besedila 2. odstavka 77. člena izpadel del dotedanjega 

besedila delovnega gradiva Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti tako, da bi se stavek 

moral v celoti glasiti: »Če delavec nezgodnega zavarovanja ne želi, v  takem primeru se 

delavca na njegovo zahtevo izloči iz nezgodnega zavarovanja.« 

 

Obrazložitev:  

Skladno s prvim stavkom 2. odstavka 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti so 

se delodajalci zavezali dodatno nezgodno zavarovanje organizirati najmanj za poškodbe pri 

delu in v zvezi z delom. V primeru, da delavec nezgodnega zavarovanja, ki ga organizira 

delodajalec, ne želi, lahko poda zahtevo, da se ga izloči iz nezgodnega zavarovanja. Na ravni 

podjetja pa je dogovor lahko tudi bolj ugoden.  

 

Skladno z zadnjim stavkom 2. odstavka 77. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti 

so se delodajalci kolektivno zavezali k sklenitvi kolektivnega dodatnega pokojninskega 
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zavarovanja za svoje delavce – prevzeli so obveznost sklepanja dodatnega pokojninskega 

zavarovanja, ki omogoča organiziran način dolgoročnega varčevanja in obenem omogoča, da 

so to priznani stroški delodajalca.  

 

Postopek vzpostavitve kolektivnega dodatnega zavarovanja je opredeljen v Zakonu o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – 

ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 

90/15 – ZIUPTD in 102/15) v členih od 233. do  239.  V skladu z določbami ZPIZ-2 so do 

kolektivnega zavarovanja upravičeni vsi zaposleni pri delodajalcu, razen zaposleni, ki tega 

izrecno ne želijo in podpišejo izjavo. Delodajalec pa lahko omeji pravico do kolektivnega 

zavarovanja za tiste delavce, ki so pri njem zaposleni manj kot eno leto.  

 

Pokojninski načrt se oblikuje v skladu s pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, ki jo kot 

pogodbeni stranki skleneta delodajalec in pri njem zaposleni delavci. V imenu zaposlenih 

odloča o sklenitvi pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta reprezentativni sindikat pri 

delodajalcu. 

 

Zaposleni v komunalni dejavnosti imajo pravico do organiziranega načina vključitve v dodatno 

pokojninsko zavarovanje, ki izhaja iz same Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in v 

skladu s postopkom, ki je opredeljen v ZPIZ-2. 

 

 

 

4. Razlaga 2. odstavka 87. člena v povezavi z 101. členom Kolektivne pogodbe  

    komunalnih dejavnosti 

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na 

podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16 

in 12/17) na seji dne 24. 8. 2017 sprejela razlago, ki glasi:   

Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni prejemki, se izplačujejo v višini, kot jih določa 

ta kolektivna pogodba, vendar pod pogoji in največ v zneskih, ki se ne vštevajo v davčno 

osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za prispevke za socialno varnost.  

Izjemo od te določbe predstavlja 101. člen KP KD, ki samostojno opredeljuje višino jubilejne 

nagrade. 

Razlaga bo objavljena v Uradnem listu.  

 

5. Razlaga 101. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti:  

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na 

podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/15, 86/16 

in 12/17) na seji dne 24. 8. 2017 sprejela razlago, ki glasi:   

Opredelitev pravice do jubilejne nagrade samo za člane sindikata je določba, ki je skladna s 

trenutno veljavno ureditvijo v 224. členu Zakona o delovnih razmerjih.  
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101. člen Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti ni ovira, da se na ravni delodajalca to 

pravico opredeli kot pravico za vse zaposlene.  

Razlaga bo objavljena v Uradnem listu.  

 

6. Mnenje v zvezi z izvajanjem 81. člena KP KD  

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti je na 

podlagi 37. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/2015,  

86/2016 in 12/2017) na sejah dne 10. 5. 2017  in dne 6. 6. 2017 sprejela mnenje, ki glasi:  

 

Komisija za spremljanje izvajanja in razlago KP KD ugotavlja, da so v 81. členu zapisani 

minimalni standardi in zato te določbe za samo izvajanje ni potrebno predhodno konkretizirati 

v podjetniški kolektivni pogodbi ali v pogodbi o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo. 81. 

člen predstavlja minimalni obseg pravic, ki gredo reprezentativnemu sindikatu za delovanje v 

posameznem podjetju. Seveda pa je mogoče te določbe nadgraditi oziroma dograditi v 

podjetniški kolektivni pogodbi oziroma s pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo.  

 

Na zadnji seji komisije je bila sprejeta odločitev, da se tudi že sprejeto mnenje objavi v 

Uradnem listu tako, da bo v kratkem tudi to mnenje objavljeno v Uradnem listu ter tudi vsa v 

prihodnje sprejeta mnenja.    

 

 

 

Komisija bo s svojim delom nadaljevala kot je dogovorjeno. Komisija ima v postopku 

obravnave še naslednja vprašanja oziroma predloge:  

- predlog za razlago 54. člena, 

- predlog za razlago 4. odst.101. člena,  

- predlog za razlago 104. člena, 

- predlog za razlago 3. odstavka 102. člena, 

- predlog za razlago 4. alineje 2. odstavka 102. člena in  

- predlog za razlago 4. odstavka 92. člena.  

 

 

 

 

Ljubljana, 1. 9. 2017  

 

 

 

       Majda Marolt, univ.dipl.prav. 

       Predsednica Komisije za spremljanje  

                                                                                 izvajanja in razlago KP KD  


