
 

 

KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI 

 

KP ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE 

 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014(Ur. l. RS, št. 7/2014) 

 Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet 

Slovenije(Ur. l. RS, št. 52/2012) 

 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 14/2012) 

 Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet(Ur. l. RS, št. 3/2011) 

 Aneks h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet(Ur. l. RS, št. 4/2010) 

 Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije(Ur. 

l. RS, št. 95/2009) 

 Razlaga 53. člena Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet (Uradni list RS, št. 35/09)(Ur. l. 

RS, št. 81/2009) 

 Pristop h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet(Ur. l. RS, št. 46/2009) 

 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 35/2009) 

 Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet(Ur. l. RS, št. 99/2008) 

 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 6/2007) 

 Odpoved Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 121/2006) 

 Razlaga Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 37/2006) 

 Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet(Ur. l. RS, št. 72/2005) 

 Aneks h kolektivni pogodbi za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 94/2004) 

 Razlaga kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 13/2004) 

 Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije(Ur. l. RS, št. 32/1998) 

 

 

KP ZA POŠTNE IN KURIRSKE DEJAVNOSTI 

 Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti(Uradni list RS, št. 91/2009) 

 Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti(Uradni list RS, št. 

84/2008) 

 Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti(Uradni list RS, št. 61/2005) 

 Aneks h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti(Uradni list RS, št. 94/2004) 

 Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti(Uradni list RS, št. 50/2003) 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=116172
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109246
http://www.uradni-list.si/1/content?id=109246
http://www.uradni-list.si/1/content?id=107570
http://www.uradni-list.si/1/content?id=101876
http://www.uradni-list.si/1/content?id=95959
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94687
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94195
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92852
http://www.uradni-list.si/1/content?id=92135
http://www.uradni-list.si/1/content?id=88820
http://www.uradni-list.si/1/content?id=77968
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76685
http://www.uradni-list.si/1/content?id=72762
http://www.uradni-list.si/1/content?id=57441
http://www.uradni-list.si/1/content?id=51063
http://www.uradni-list.si/1/content?id=47163
http://www.uradni-list.si/1/content?id=2262
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94575
http://www.uradni-list.si/1/content?id=88260
http://www.uradni-list.si/1/content?id=56838
http://www.uradni-list.si/1/content?id=51062
http://www.uradni-list.si/1/content?id=43570


KP ZA DEJAVNOST PREVOZA BLAGA V CESTNEM PROMETU SLOVENIJE 

 Odpoved Kolektivne pogodbe za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu(Ur. l. RS - razglasni 

del, št. 99-100/2003) 

 Popravek kolektivne pogodbe za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije(Ur. l. RS, 

št. 69/1999) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije(Ur. l. RS, št. 

67/1999) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost prevoza blaga v cestnem prometu Slovenije(Ur. l. RS, št. 

3/1992) 

 

 

KP ZA ŠPEDICIJSKO, SKLADIŠČNO IN POMORSKO AGENCIJSKO DEJAVNOST 

 Odpoved Kolektivne pogodbe za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost ter 

tarifne priloge(Ur. l. RS. - razglasni del, št. 99-100/2003) 

 Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost(Ur. l. RS, št. 

14/1999) 

 Kolektivna pogodba za špedicijsko, skladiščno in pomorsko agencijsko dejavnost(Ur. l. RS, št. 

15/1995) 

 

 

KP DEJAVNOSTI CESTNEGA GOSPODARSTVA 

 Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/(Ur. l. 

RS, št. 103/2008) 

 Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Uradni list RS, št. 

22/2008) 

 Aneks št. 1 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Ur. l. 

RS, št. 7/2008) 

 Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Ur. l. 

RS, št. 19/2007) 

 Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva(Uradni list RS, 

št. 111/2006) 

 Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) - GP Tržič(Uradni list 

RS, št. 91/2006) 

http://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ra/r2003100.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=22068
http://www.uradni-list.si/1/content?id=21995
http://www.uradni-list.si/1/content?id=62012
http://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ra/r2003100.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2003/Ra/r2003100.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=18814
http://www.uradni-list.si/1/content?id=14491
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89001
http://www.uradni-list.si/1/content?id=85323
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84708
http://www.uradni-list.si/1/content?id=78839
http://www.uradni-list.si/1/content?id=76110
http://www.uradni-list.si/1/content?id=75218


 Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG) - CP Kranj(Uradni list 

RS, št. 91/2006) 

 Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Uradni list RS, št. 

97/2005) 

 Aneks št. 1 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti cestnega gospodarstva(Uradni list RS, 

št. 89/2005) 

 Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Uradni list RS, št. 

87/2005) 

 Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Uradni list RS, št. 

50/2005) 

 Kolektivna pogodba dejavnosti Cestnega gospodarstva (KPD-CG)(Uradni list RS, št. 135/2004) 

 Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 71/2003) 

 Razlaga kolektivne pogodbe za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 78/2002) 

 Aneks h kolektivni pogodbi za cestno gospodarstvo (Uradni list RS, št. 21/98)(Uradni list RS, št. 

108/2001) 

 Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 21/1998) 

 Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 16/1996) 

 Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 5/1994 ) 

 Kolektivna pogodba za cestno gospodarstvo(Uradni list RS, št. 19/1991) 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=75217
http://www.uradni-list.si/1/content?id=58569
http://www.uradni-list.si/1/content?id=58113
http://www.uradni-list.si/1/content?id=58006
http://www.uradni-list.si/1/content?id=56161
http://www.uradni-list.si/1/content?id=52634
http://www.uradni-list.si/1/content?id=44405
http://www.uradni-list.si/1/content?id=38324
http://www.uradni-list.si/1/content?id=34189
http://www.uradni-list.si/1/content?id=7379
http://www.uradni-list.si/1/content?id=9612
http://www.uradni-list.si/1/content?id=68137
http://www.uradni-list.si/1/content?id=60859

