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Minister za deLo, druzino in socialne zadcve izdaja v zadevi razSirit\.e velJavnosti
Kolektrvne pogodbe ze tckslilne, obiaiilne, usDjarske in usnSarsko-prcdclovalnc
deJavnosti Siovenije, na predlog stranke na strani delodajalce\. (Gospodarska
zbornica Slovcnije-Zdt]u1enle za tekstilno, oblaiilno in usnjarsko predelovalno
industrljo, Djni6eva 13, LlublJana, in ZdruZenj€ delodajalcev SloveniJe, Dimiiera
9, Ljubljana. ki ju zastopa Jote Smole), na podiagi drugega odstavka i2. dlerra in
13. dlena Zakona o kolektivnih pogodbah (U.adni list RS. it.43/06) naslcdnli
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veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za teksrilnc, oblaiilne,
usnlarske in usnjarsko predelovalre dejavnosti Slovenile. sklenleni dne 11.6.2009,
na vse delodajalce v dejavnostrh. za katere jc sklenjena kolcktivna pogodba.
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Gospodarska zbornica Slovenije ZdrBLenje za tekstrlno, oblaailno in usnJarsko
predelovalno industriJo in ZdruZentc delodalalcev Slovenije sta z dopisom z dne
23.2.2010 podala predlog za raziiritev veliavnosti cclotnc Kolektivne pogodbe za
tekstilne. obladilne, usnjarskc in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slo\enrle.

v 12. alenu doloda, da de kolektivno pogodbo ene ali
vei dejavnostj sklene en ali ved reprezentativnih sindikatov in cno ali vei
Zakon o koiektivnih pogodbah

reprezentativnih zdruZenj dclodajalcev, lahko ena od strank kolektivne pogodbe
predlaga n1inistru. pristojnemu za delo, da razSiri velJavnost celotne koleklivne
pogodbe a1i nJenega dcla na vse dclodajalce v dejavnosti all dejavnostih, za katere
Je sklenJena kolektivna pogodba. N,linister ugotovi raziirjeno vclja\nost celotne ali

dcla kolektivne pogodbe, ie le l(olektivno pogodbo sklenil en ali

vca

reprezentati\.nih sindrkatov in eno a1i vei reprezentativnih zdruZenj delodaJalcev,
katerega ilani zaposlujejo vei kot polovico vseh dclavccv pri dclodajalcih. za
katere se predlaga raziiriicv vcljavnosti kolcktivne pogodbe. Min srrr le tr
odloiitvi o razSirjeni \.elJavnosti celotne a1i dela kolektivne pogodbe vezan na
predlog predlagatelje.
r

Kolektivno pogodbo za tekstilne, obladilne. usnjarske in usnjarsko predelo!alne
dejavnosli Slovenije so dne 17. 6. 2009 sklenili: na srrani delavccv Srndihat
tekstilne in usnjarsko-p1'edclovalnc industrrje SlovenrJe ter na strani deloda.talcev
Gospodarska zbornica Slovenije-Zdru:enJe za tekstilno. obladilno in us jarsko

predelovalno industrijo
u

in Zdruzenje

delodatalcev Slovenije-Sekcija za tekstil in

snj e.

Na podlagi podatkov Statistidnega urada Republike Slovenije je bilo na dan
31. 12.2009 v dejavnostih, za katere je bila sklenjena kolektivna pogodba, skupaj
14.566 zaposlenih.

Stevilu zaposlenih pri delodaialcih, ki so dlani Gospodarske zbornice
Slovenije-Zdruzenja za tekstilno, obladilno in usnjarsko predelovalno industrilo in
Zdtvi:enja delodajalcev Slovenile, so priloZeni predlogu za ugotovitev razSirJene
veljavnosti kolektivne pogodbe. Iz posredovanih podatkov je tako razvidno, da je
pri delodajalcih, ki so ilani predlagateljev, zaposlenih 11.022 delavcev, za katere
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o

velja Kolektivna pogodba za tekstilne, oblaiilne, usnjarske in usniarsko
predelovalne dejavnosti Slovenije, kar predstavlja ved kot polovico vseh delavcev
pri delodajalcih, za katere se predlaga razliritev veljavnosti kolektivne pogodbe.
S tem so podani pogoji za ugotovitev razdirjene veljavnosti Kolektivne pogodbe
tekstilne, obladilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije.
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