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PODPISNIKOM KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE 
 

 

Zadeva: Pobuda za skupni sestanek in pričetek pogajanj 
 
 
Spoštovani, 

 

Sindikat delavcev trgovine Slovenije na strani delojemalcev, daje pobudo, za skupni sestanek podpisnikov 

Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, z namenom dogovora o takojšnjem pričetku pogajanj.  

 
OBRAZLOŽITEV: 

 
Podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (KPDTS) smo dne 16. 7. 2018 podpisali novo 

Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine, ki je bila objavljena v Ur. Listu RS št. 52, dne 27. 7. 2018. Veljavnost 

kolektivne pogodbe je do 31. 12. 2022. 

 

V mesecu juliju 2019 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova višina najnižjih osnovnih plač za posamezne 

tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj veljavnih od 1. 7. 2019, 

s katerim smo dogovorili, da kolektivna pogodba velja za določen čas, in sicer do 31. 12. 2020.  

 

V času, ko je Slovenija v primežu interventnih ukrepov zaradi epidemije novega korona virusa in terja veliko 

mero solidarnosti in žrtvovanja, veliko mero tveganja nosijo tudi trgovke in trgovci v maloprodaji, v 

vsakodnevnem neposrednem stiku s strankami.  

 

Po naših informacijah, ki jih dobimo s strani zaposlenih, kot največji in edini reprezentativni sindikat v 

dejavnosti trgovine, delodajalci z obstoječim kadrom zaradi povečane bolniške odsotnosti, zaradi strahu 

zaposlenih pred okužbo (doma imajo stare starše, bolne otroke), zaradi odsotnosti staršev, ker ni pouka v 

šolah in so vrtci zaprti, ne zmorejo zagotoviti nemotenega delovnega procesa. Delavci so zato izredno 

obremenjeni in delajo pod psihičnim pritiskom, saj se bojijo za svoja delovna mesta in svoje zdravje. 

Ugotavljamo tudi, da je kršitev določil Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine vse več. Starejše delavke so 

prisiljene delati 11 ur in več, prav tako delavke in delavci nimajo zagotovljenega prevoza na delo (javni prevoz 

je ukinjen), le-tega pa jim delodajalci plačujejo le v višini 70 % javnega prevoza. 

Kot podpisniki Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije dajemo s tem dopisom pobudo, da se zaradi 

bistvenih sprememb, ki so nastale zaradi korona virusa delavcem, ki vztrajajo na delovnih mestih določi krizni 

dodatek v višini najmanj 500 eur za polni delovni čas vsekakor pa sledimo priporočilu vlade, da se ta dodatek 

določi v višini od 100 % do 200 % osnovne plače delavca. Ta dodatek bo oproščen plačil tako prispevkov za 

socialno varnost kot dohodnine, prav tako pa bo država za delavce, ki delajo, financirala prispevke in 20 % 

neto plače. 

 

Prevoz na delo je po KP dejavnosti določen v višini 70 % javnega prevoza. Ker je javni prevoz ukinjen in ker 

delavci v svojih pogodbah o zaposlitvi nimajo postavke in uporabe osebnega avtomobila v službene namene 

 



zahtevamo, da se jim izplača prevoz na delo v višini 0,37 eur na kilometer, saj je le dobra volja zaposlenih, da 

se pripeljejo na delo. 

 

Način dela je sicer predmet usklajevanj med podpisniki KPDTS, ki temeljijo na zglednem socialnem dialogu, 

zato predlagamo čimprejšnje usklajevanje – lahko tudi preko Skypa in takojšnjo določitev kriznega dodatka, 

saj si ga delavci v teh težkih časih za svoje opravljeno delo zaslužijo. 

 

Vaš pozitivni odgovor s predlogom termina, pričakujemo v najkrajšem možnem roku.  

 

Lep pozdrav, 

 

Posredovano: 
- Trgovinska zbornica Slovenije 

- Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino 

- GZS – Podjetniško trgovska zbornica 

 
V vednost:  

- Svet gorenjskih sindikatov 

 

   Generalni sekretar           Predsednica 

   Ladi Rožič          Vesna Stojanovič

   


