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Datum: 25. 3. 2020  

 

SINDIKAT ZAHTEVA ODGOVORE MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO; 

POSLANA TUDI  POBUDA ZA DOPOLNITEV KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE 

SLOVENIJE 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na Sindikat delavcev trgovine Slovenije naslovilo 

sporočilo, kjer zagovarjajo obstoječo spremembo Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 

blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, nove spremembe pa očitno ne načrtujejo. Odlok še 

vedno zagovarjajo z omogočanjem daljšega časovnega intervala opravljanja nakupov v prodajalnah in 

s tem manjšo koncentracijo kupcev, ob tem pa ne odgovarjajo na nobeno od drugih zastavljenih 

vprašanj s strani sindikata, kjer pojasnjujemo, zakaj ta ni ustrezen oz. ne služi svojemu namenu. Na 

zahtevo po dodatnem pojasnilu, ali so kršitve Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, 

Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu danes res že postale sprejemljiva 

norma, pa na sindikatu do 8. ure, 25. 3. 2020, nismo prejeli odgovora. Inšpektorat RS za zdravje striktno 

preverja spoštovanje odloka, pri čemer iz terena pridobivamo povratne informacije, da zdravstvenega 

stanja zaposlenih in spoštovanja delovnopravne zakonodaje ob tem nihče ne preverja zares.  

Skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) ima delavec pravico odkloniti delo oz. 
zapustiti delovno mesto (52. in 53. člen), če mu grozi neposredna nevarnost za življenje ali zdravje, kar 
virus COVID-19 zagotovo je.  
 
Delodajalci bi se morali prav tako zavedati, da od delavcev v pogodbah o zaposlitvi ni zahtevana 
uporaba osebnega avtomobila za prihod na delo in z dela, temveč uporaba javnega prevoznega 
sredstva, plačanega v višini 70 % mesečne vozovnice. Zaradi takih določil delavcem ni potrebno 
prihajati na delo, ampak je to njihova dobra volja. Delodajalec je tako delavcu dolžan zagotoviti prevoz 
ali 100 % povračilo potnih stroškov po kilometrini, če delavec avto sploh ima. Sindikat delavcev 
trgovine Slovenije zato zaposlene v trgovinski dejavnosti poziva, da resnično razmislijo, ali so še 
pripravljeni delati v okolju, ki jim ga trenutno nudijo delodajalci.  
 
Sindikat delavcev trgovine Slovenije je včeraj z namenom takojšnega dogovora poslal pobudo za 
določitev dodatka za delo v nevarnih pogojih dela podpisnikom Kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine Slovenije, pričakujemo pa tudi odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
kako namerava zagotoviti oskrbo prebivalstva, če bodo zaposleni ostali doma. 

 
 
Prvenstveno se v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, ki predstavlja družbeno odgovornega 

socialnega partnerja, zavzemamo za varovanje zdravja zaposlenih v trgovinski dejavnosti in 
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sodržavljanov. Prav tako s tem zagotavljamo nemoteno oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami 

za vse nas. 

Poslano v ukrepanje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Vladi Republike Slovenije 

ter v vednost Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS, Trgovinski zbornici Slovenije,  pristojnim 

delodajalcem, Inšpektoratu RS za delo, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, zainteresirani 

javnosti in medijem. 

         Generalni sekretar 

                Ladi Rožič 

 

 

Priloge:  

- Pobuda za skupni sestanek in pričetek pogajanj, poslana PODPISNIKOM KOLEKTIVNE 

POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE, 24. 3. 2020. 

 


