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I\4rn str ica za delo druzino, socialne zadeve in enake mo:nostr izdata v zadevi razsir i tve
veljavnosh Kolektvne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja. na predlog Zborntce za
razvoJ slovenskega zasebnega va.ovanja Drmdeva 9. LJrrbrana ki ga zastopa Brar,.kc Slak in
S ndikata komunale, varovanja in poslovanla z nepremdnrnami Slovenlje. Dalmahnova 4,
Ljubljana, ki ga zastopa Majda l\,'larolt. na podlagi drugega odstavka 12 6lena rn 13. 6lena
Zakona o ko ekl ivnrh pogodbah (Uradn I st RS. St 43/06 in 45/08 , ZArbrt) naslednlr

SKLEP

lJgotovi se razSirjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanla.
sklenjene dne 22 1 2016 na vse delodajalce kr rmajo skladno z zakonom registrrrano podroaje
dejavnostr v okviru Standardne klasifrkacije dejavnosti.
N80.'1 Varovanje
N80 2 Nadzorovanle delovanja varovalnih sistemov

Obraz lo i i t ev :

Zbatrica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja rn Srndikat komunale. varovanja in
poslovanla z nepremldnrnami Slovenie sta z vlogo z dhe 22 1 2016 podala predlog za
razsiritev veljavnosti ce otne Ko eklrvre pogodbe za delavnost zasebnega varovanla, sklenlene
dne 22 1.2016, na vse delodajalce, ki kot gavno delavnosi opravl jajo skadno z zakonorn
registrirano podrodje dejavnosii v okv ru Standardne klaslfikacile dejavnosti N80.1 Varovanje in
N80 2 Nadzorovanle delovanja varovalr ih s stemov.

Zakon o koektivnh pogodbah v 12.6lenu doloaa da ae kolektivno pogodbo ene al i  vea
dejavnostr sklene en ali vec reprezentativnrh srndikalov rn eno a! vea reprezentatrvnih zdruzenj
delodajalcev, lahko ena od strank kolektvne pogodbe predlaga ministru pf stojnemu za delo da
razsiri veljavnost celotne kolektivne pogodbe al njenega dela na vse delodalalce v dejavnosti al
dejavnostrh za katere je sklenjena kolektivna pogodba l\,'fin ster ugoiovi razsuieno veltavnost
celotne ardela kolektvne pogodbe aele kolektvno pogodbo sklenr en a| vea repTezentat vn h
srndrkatov In eno ali ve6 reprezentatvnih zdruienj delodajalcev katerega alani zaposluielo vec
kot polovco vseh delavcev pri delodajalc h za katere se predlaga razsinlev vellavnosfL
ko{ekivne pogodbe ft4inrster Je p. odloditvl o raz6rrjeni vellavnost, celotne al dela kolektrvne
pogodbe vezan na predlog predlagatella

KolekUvno pogodbo za dejavnost zasebnega varovanja sla d^e 22 1 2016 skenila: na strani
delavcev Srndkat kornuna e. varovanja in posovanja z nepremraninam Slovenrle in na stranr
de odajalcev Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja

Na podjagr podatkov Stahs0enega urada Repub/ike Slovenije kl izhalata tz doptsa z dne 2 2
2016 Je bi lo konec novembra 2015 v delavnostih za katere je bla sklenlena kolektivna
pogodba. skupaj 5 803 zaposlenih.

V postopku je upravni organ pridobi podatke o Stev lu zaposlenrh pri delodalaLcih kr so i lanl
Zbanlce za razvol slovenskega zasebnega varovanla ki je podpisn k kolektivae pogodbe lz
podatkov o Stevrlu zaposlenih v posamezn h dejavnostih kl Jh le posredovalo deLodajalsko



zdruZenje, podp snik kolekt ivne pogodbe. le razv dno. da le pr dlanih zdru:enja zapos enih ved
kot 5 500 de avcev. kar predstavlja ve6 kot polovrco vseh delavcev pri de odaja c h, za katere se
pred aga raziirtev veljavnostr ko ektivne pogodbe

Upravnr organ na podlagi naveden h podatkov ugotavja da Zbornica za razvol slovenskega
zasebnega varovanla zaposluje vea koi poovico vseh delavcev prl delodajalcih za katere se
pred aga razsirtev vellavnostr kolektivne pogodbe, s dimer so podani pogoji za ugotovitev
fazsifjene vejavnosti ce otne Kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega vato,lanja- -.
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VROCITI:
1. l j radni isiRS, Dunajska 167, Llubljana - elektronsko it
2. ZborncazaGzva)s ovenskega zasebnega varovanla. Dm6eva9, Ljubljana - osebno t
3. Sindikat komuna e vafovanla in poslovanla z neprem aninami Slovenije, Dalmatinova 4.

Liubliana - osebno


