
PRILOGA II. 
REŠEVANJE KOLEKTIVNIH SPOROV IN INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV 

I. MIRNO REŠEVANJE KOLEKTIVNIH SPOROV S POMIRJANJEM IN ARBITRAŽO 

1. člen 
Reševanje kolektivnih sporov med pogodbenima strankama KPDTS 

(1) Pogodbeni stranki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) 
lahko medsebojne kolektivne spore, ki izhajajo iz te kolektivne pogodbe in jih ni bilo mogoče 
rešiti s pogajanji, rešujeta na miren način s pomirjanjem ali arbitražo. 

(2) Za spore iz prvega odstavka tega člena se štejeta spor o pravicah in interesni 
spor, ki izvirata iz te kolektivne pogodbe. 

(3) V kolikor s to kolektivno pogodbo ni drugače urejeno, se za reševanje 
kolektivnih sporov uporabljajo vsakokrat veljavne določbe zakonov, ki urejajo kolektivne 
pogodbe, arbitražo in mediacijo v civilnih in gospodarskih zadevah. 

2. člen 
Začetek postopka mirnega reševanja kolektivnih sporov s pomirjanjem 

(1) Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najkasneje v roku 30 dni od 
nastanka spora. 

(2) Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino spornega razmerja in 
imenuje enega člana v komisijo za pomirjanje. 

(3) Druga stranka odgovori na predlog in imenuje enega člana v komisijo za 
pomirjanje v nadaljnjih 10 delovnih dneh. 

(4) Člana komisije sporazumno imenujeta predsednika komisije. 

(5) V primeru, da druga stranka ne odgovori na predlog, ne imenuje članov v 
komisijo za pomirjanje, če člani komisije ne imenujejo predsednika komisije za pomirjanje ali 
v primeru, da stranki kolektivne pogodbe ne sprejmeta predloga za rešitev spora komisije za 
pomirjanje, se postopek ustavi. 

(6) Med postopkom pomirjanja lahko katerakoli stranka kadarkoli izjavi, da ne želi 
nadaljevati s postopkom. Postopek se ustavi. 

3. člen 
Postopek pomirjanja 

(1) V postopku pomirjanja se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
mediacijo v delovnih sporih. 

(2) V primeru uspešnega zaključka pomirjanja pogodbeni stranki skladno s svojimi 
pooblastili skleneta zavezujoč pisni sporazum. 

(3) Pisni sporazum strank se sporoči organu, pristojnemu za vodenje evidence 
kolektivnih pogodb in objavi na enak način kot kolektivna pogodba. 



4. člen 
Arbitražni postopek 

(1) V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko katerakoli stranka sproži 
postopek pred arbitražo, v roku 30 dni od dneva ustavitve postopka pomirjanja. 

(2) Arbitraža odloča v sestavi tričlanskega senata. Po enega člana ter njegovega 
namestnika določita pogodbeni stranki. Arbitra sporazumno določita predsednika in 
njegovega namestnika. 

(3) Glede rokov se v postopku pred arbitražo smiselno uporabljajo določbe o rokih, 
ki veljajo za postopek pomirjanja. 

5. člen 
Objava 

Odločitev arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za vodenje evidence 
kolektivnih pogodb in objavi na enak način kot kolektivna pogodba. 

II. REŠEVANJE INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPOROV Z MEDIACIJO IN ARBITRAŽO 

6. člen 
Sporazum o mediaciji 

(1) Mediacija je postopek, v katerem stranki s pomočjo tretje nevtralne osebe 
oblikujeta rešitev svojega spornega razmerja. 

(2) Stranki se lahko v primeru medsebojnega spora v roku 30 dni od poteka roka 
za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo zatrjevanih kršitev s strani delodajalca s pisnim 
sporazumom dogovorita o reševanju spora s pomočjo mediacije. 

7. člen 
Stroški postopka 

Stroške mediacije, razen potnih stroškov delavca in stroškov zastopanja delavca, 
nosi delodajalec, s tem da se stranki s pisnim sporazumom lahko dogovorita tudi drugače. 

8. člen 
Postopek izbire mediatorja 

V sporazumu o mediaciji lahko stranki imenujeta enega ali dva mediatorja, ki bosta 
vodila postopek mediacije. 

9. člen 
Seznam mediatorjev 

(1) Stranki kolektivne pogodbe lahko sporazumno določita seznam mediatorjev. 

(2) Stranki kolektivne pogodbe pri oblikovanju seznama mediatorjev določita 
pogoje za uvrstitev na seznam. 



(3) Vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam mediatorjev, mora podpisati pisno 
izjavo, da bo ves čas svojega delovanja upošteval in se ravnal v skladu z načeli delovanja 
mediatorja, zlasti pa nepristranskosti, neodvisnosti, tajnosti in zasebnosti postopka. 

10. člen 
Postopek mediacije 

(1) Sporazum o reševanju spora z mediacijo se sklene v pisni obliki med 
strankama in mediatorjem/mediatorjema. 

(2) Po sklenjenem sporazumu o mediaciji se mediator/ mediatorja dogovorita s 
strankama za prvi termin srečanja. Mediator se lahko srečuje in komunicira z vsako stranko 
posebej ali z obema skupaj. 

(3) Mediator mora delovati neodvisno in nepristransko ter mora zagotavljati 
enakopravno obravnavo strank. 

(4) Mediator lahko ves čas mediacije daje predloge za rešitev spora. 

11. člen 
Zaupnost podatkov 

(1) Vsi podatki, ki izvirajo iz mediacije ali so z njo povezani, so zaupni, razen če so 
se stranke sporazumele drugače. 

(2) Podatke v zvezi s sporom, ki jih mediator prejme od stranke, lahko razkrije 
drugi stranki mediacije, razen če mu jih je stranka razkrila pod izrecnim pogojem, da ostanejo 
zaupni. 

12. člen 
Sporazum o rešitvi spora 

(1) V primeru uspešnega zaključka mediacije stranki skladno s svojimi pooblastili 
oziroma upravičenji skleneta zavezujoč pisni sporazum o rešitvi spora. 

(2) Stranki se lahko dogovorita, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki 
neposredno izvršljivega notarskega zapisa, poravnave pred sodiščem ali arbitražne odločbe 
na podlagi poravnave ali poravnave pred delovnim inšpektorjem. 

13. člen 
Konec mediacije 

(1) Mediacija se konča s sporazumom strank o rešitvi spora in na druge načine, 
kot določa zakon. 

(2) Če mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v roku 90 dni od sklenitve 
dogovora o mediaciji, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni od neuspešno zaključene 
mediacije uveljavlja sodno varstvo pred delovnim sodiščem. 

14. člen 
Subsidiarna uporaba določb zakona 



Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni pogodbi, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja mediacijo v delovnih in drugih civilnih sporih. 

15. člen 
Sporazum o reševanju spora pred arbitražo 

(1) Arbitraža je postopek, v katerem od obeh strank imenovan arbiter posameznik 
ali arbitražni senat odloči o spornem razmerju z arbitražno odločbo, ki ima moč enakovredno 
sodni odločbi. 

(2) Delavec in delodajalec se lahko po poteku roka za izpolnitev obveznosti 
oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca v roku 30 dni sporazumeta, da uredita sporno 
razmerje z arbitražo. 

(3) Sporazum o pristojnosti delovnopravne arbitraže za rešitev medsebojnega 
spora mora biti sklenjen v pisni obliki, po nastanku spora in v samostojnem dokumentu. 

(4) Arbitraža, ki bo spor reševala, je lahko stalna arbitraža, ki deluje kot stalna 
institucija ali ad hoc arbitraža, ki se oblikuje samo za konkreten spor. 

(5) Sporazum o arbitražnem načinu reševanja spora obsega določitev sestave 
arbitražnega senata ali določbo o arbitru posamezniku, določa sedež arbitraže in navaja 
kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca. 

(6) Sporazum o arbitraži lahko obsega tudi podrobnejše postopkovne določbe kot 
jih določa ta kolektivna pogodba. 

(7) Postopek poteka skladno z zakonom, ki opredeljuje delovanje arbitraže v 
delovnih sporih. Če se stranki sporazumeta za postopek pred institucionalno arbitražo, se 
šteje, da sta s tem sprejeli tudi postopek, ki je opredeljen s pravili te arbitraže. 

16. člen 
Stroški postopka 

Stroške arbitraže, razen potnih stroškov delavca in stroškov zastopanja delavca, 
nosi delodajalec, s tem da se stranki s pisnim sporazumom lahko dogovorita tudi drugače. 

17. člen 
Začetek postopka pred arbitražo 

(1) Predlagatelj sproži arbitražni postopek s pisnim predlogom, ki ga posreduje 
nasprotni stranki najpozneje v 30 dneh od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma za 
odpravo kršitev s strani delodajalca oziroma v 30 dneh od dneva vročitve odpovedi pogodbe 
o zaposlitvi ali odločitve o drugih načinih prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi ali 
odločitve o disciplinski odgovornosti delavca. 

(2) Če sestava arbitraže ni poimensko določena s sporazumom o arbitraži, 
predlagatelj imenuje arbitra v pisnem predlogu za začetek postopka (tožbi), druga stranka pa 
poimensko imenuje arbitra v odgovoru na tožbo. Arbitra morata podati pisno soglasje k 
imenovanju. 



(3) Arbitra sporazumno imenujeta tretjega arbitra, kot predsednika arbitražnega 
senata. Ko so imenovani vsi trije arbitri, se senat konstituira in začne z vodenjem postopka 
arbitraže. 

(4) Stranki se lahko dogovorita, da o njunem sporu odloči arbiter posameznik, ki 
ga določita sporazumno. 

18. člen 
Organ za imenovanje predsednika arbitraže ali arbitra posameznika  

(1) Če stranka v 15 dneh od prejema vloge druge stranke ne imenuje arbitra ali če 
se imenovana arbitra ne sporazumeta glede imenovanja predsednika, lahko katerakoli 
stranka predlaga, da arbitra imenuje komisija za razlago kolektivne pogodbe, v kolikor pa ta 
ne doseže soglasja, ga imenuje pristojno sodišče skladno z zakonom. 

(2) Če se stranki ne moreta sporazumeti o arbitru posamezniku, lahko predlagata, 
da ga imenuje komisija za razlago kolektivne pogodbe, v kolikor pa ta ne doseže soglasja, ga 
imenuje pristojno sodišče skladno z zakonom. 

19. člen 
Razlogi za izločitev arbitra 

(1) Komur je ponujeno, da bi bil arbiter, mora razkriti vse okoliščine, ki bi lahko 
vzbujale utemeljen dvom o njegovi neodvisnosti in nepristranskosti. Arbiter mora od 
imenovanja dalje in kadar koli v času arbitražnega postopka strankama brez odlašanja 
razkriti vse takšne okoliščine, razen če je stranke z njimi seznanil že prej. 

(2) Izločitev arbitra se lahko zahteva, če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo utemeljen 
dvom o njegovi neodvisnosti in nepristranskosti ali če arbiter nima kvalifikacij, zaradi katerih 
sta ga stranki imenovali. Stranka lahko zahteva izločitev arbitra, ki ga je imenovala ali pri 
imenovanju katerega je sodelovala, le iz razlogov, za katere je izvedela po imenovanju. 

20. člen 
Seznam arbitrov 

(1) Stranki kolektivne pogodbe lahko določita seznam arbitrov za reševanje 
individualnih delovnih sporov. 

(2) Stranki kolektivne pogodbe pri oblikovanju seznama arbitrov določita pogoje za 
uvrstitev na seznam. 

(3) Seznam arbitrov lahko obsega poljubno število arbitrov, enako število s strani 
delodajalcev in delojemalcev. Seznam arbitrov se oblikuje v 60 dneh po uveljavitvi kolektivne 
pogodbe. 

(4) Vsak kandidat, ki je uvrščen na seznam arbitrov, mora podpisati pisno izjavo, 
da bo ves čas svojega delovanja upošteval etična načela delovanja arbitrov, ki so 
neodvisnost, nepristranskost in tajnost postopkov oziroma varovanje osebnih podatkov 
strank. 

21. člen 
Vodenje postopka in odločanje 



(1) Predsednik senata sklicuje obravnave, vodi postopek ustne obravnave, 
posvetovanje in glasovanje ter skrbi, da se vsa vprašanja proučijo vsestransko in popolno. 
Arbitražni senat ves čas postopka skrbi, da celoten postopek poteka neodvisno in 
nepristransko ter v skladu z načelom zakonitosti. Vsaki stranki mora biti v postopku 
zagotovljena možnost, da se izjavi. 

(2) Arbitražni senat ves čas postopka do odločitve o sporu spodbuja stranki, da se 
poravnata sami ali pred arbitražo. 

(3) Arbitražni senat izda odločbo z večino glasov svojih članov. Predsednik 
arbitražnega senata glasuje zadnji. 

(4) O obravnavi in glasovanju se vodi zapisnik. Zapisnik o glasovanju se zapečati 
in se priloži zapisniku o ustni obravnavi. 

22. člen 
Rok odločanja 

Če arbitražni senat ne odloči v 90 dneh od dneva, ko je določen, lahko delavec v 
nadaljnjem roku 30 dni zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. 

23. člen 
Arbitražna odločba 

(1) Odločba arbitražnega senata je med strankama dokončna in ima naravo 
pravnomočne sodne odločbe. 

(2) Arbitražna odločba vsebuje tudi odločitev o stroških arbitražnega postopka. 

(3) Stranki v sporu lahko arbitražno odločbo izpodbijata pred pristojnim sodiščem 
iz razlogov in po postopku, ki je določen v zakonu, ki opredeljuje delovanje arbitraž v 
delovnih sporih. 

24. člen 
Subsidiarna uporaba določb zakona 

Za vsa vprašanja, ki niso posebej urejena v tej kolektivni pogodbi, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja arbitražo v delovnih sporih. 


