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Ministrica za delo, druZino, socialne zadeve in enake moZnosti izdala v zadevi raz5iritve
veljavnosti Kolektivne pogodbe za tekstilne, obladilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne
dejavnosti, na predlog Zdrulenja delodajalcev Slovenrje, g. i. z.- Sekcija za tekstil in usnje,
Dimideva 9, Ljubljana, ki ga zastopa Marjan TrobiS, na podlagi drugega odstavka 12. dlena in
13. dlena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradnilist RS, 5t. 43106 in 45108 - ZArbit) naslednji

SKLEP
Ugotovi se raz5irjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe tekstilne, obladilne, usnjarske in
usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije na vse delodajalce, ki opravljajo eno izmed
dejavnosti, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba, kot glavno dejavnost.

Obrazlo2itev:
Zdrulenje delodajalcev Slovenrle, g. i. z. - Sekcija za tekstil in usnje je z vlogo z dne 7 . 3. 2014
podalo predlog za ugotovitev raz5irjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe tekstilne,
oblaci ne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
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loven ije.

12. dlenu doloda, da de kolektivno pogodbo ene ali ved

dejavnosti sklene en ali ved reprezentativnih sindikatov in eno ali vec reprezentativnih zdruZenj
delodajalcev, lahko ena od strank kolektivne pogodbe predlaga ministru, pristojnemu za delo, da
raz5iri veljavnost celotne kolektivne pogodbe ali njenega dela na vse delodajalce v dejavnosti ali
dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna pogodba. Minister ugotovi raz5irjeno veljavnost
celotne ali dela kolektivne pogodbe, de je kolektivno pogodbo sklenil en ali vec reprezentativnih
sindikatov in eno ali ved reprezentativnih zdruZenj delodajalcev, katerega dlani zaposlujejo ved
kot polovico vseh delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga razSiritev veljavnosti
kolektivne pogodbe. Minister je pri odloditvi o raz5irjeni veljavnosti celotne ali dela kolektivne
pogodbe vezan na predlog predlagatelja.

Kolektivno pogodbo tekstilne, obladilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti
Slovenije sta dne 28. 2. 2014 sklenili: na strani delavcev Sindikat tekstilne in usnjarskopredelovalne industrije Slovenije ter na strani delodajalcev Zdrulenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje.
Na podlagi podatkov Statistidnega urada Republike SlovenUe, ki izhajajo iz dopisa z dne 27. 3.
2014, je bilo konec januarja 2014 v dejavnostih, zakatereje bila sklenjena kolektivna pogodba,
skupaj 10520 zaposlenih.
Predlagatelj raz5irjene veljavnosti kolektivne pogodbe je priloZil tudi podatke o Stevilu zaposlenih
pri delodajalcih, ki so dlani delodajalskega zdrulenja, ki je podpisnik kolektivne pogodbe. lz
podatkov o Stevilu zaposlenih v posameznih dejavnostih, ki jih je posredovalo Zdrulenie
delodajalcev Slovenije - Sekcija za tekstil in usnje, je razvidno, da je pri clanih zdrulenja
zaposlenih ved kot 6400 delavcev v dejavnostih, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba,

kar predstavlja ved kot polovico vseh delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga raz5iritev
veljavnosti kolektivne pogod be.
S tem so podani pogoji za ugotovitev raz5irjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe tekstilne,
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1. Sindikattekstilne

2.
3.

in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, Dalmatinova 9,
Ljubljana - osebno
Zdrulenje delodajalcev Slovenije - Sekcija za tekstil in usnje, Dimideva 9, Ljubljana
osebno
Uradni list RS, Dunajska 167, Ljubljana - priporodeno s povratnico
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