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ZADEVA: DELOVNI OSNUTEK PRAVILNIKA O MINIMALNI STOPNJI 
IZOBRAZBE ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI (prejeto 
z dne 16.10.2009) 
Spoštovani gospod minister, 
Zakon o trgovini (UL RS, št. 24/08) v 5. členu med drugim določa, da 
morajo biti za opravljanje trgovinske dejavnosti izpolnjeni minimalni 
tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na minimalno stopnjo izobrazbe 
za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini. 
Skladno z navedeno zakonsko zahtevo je Trgovinska zbornica Slovenije 
dne 15.9.2009, prejela delovni osnutek Pravilnika o minimalni stopnji 
izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti s pojasnilom, da mora biti 
navedeni podzakonski akt, po letošnjem Programu dela Vlade RS, sprejet 
najkasneje do konca oktobra 2009. 
Po proučitvi predlaganega besedila pravilnika na delovnih telesih TZS, v 
katerih sodelujejo mikro, mala, srednja in velika trgovska podjetja, je bilo 
oblikovano stališče, da je besedilo v popolnem nasprotju z usklajeno 
rešitvijo vseh socialnih partnerjev iz avgusta 2008, ki je zapisana v 
veljavni Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, in bo stopila v 
veljavo šele z uveljavitvijo novega pravilnika, ki ga pripravlja vaše 
ministrstvo.  
Z namenom dodatnega pojasnila naših stališč, ki so v tem primeru 
usklajena stališča vseh socialnih partnerjev, tako delodajalcev kot tudi 
delojemalcev, je dne 30.9.2009 na vašem Direktoratu za notranji trg 
potekal razgovor, kjer so bili sprejeti sledeči zaključki:  

• kljub temu, da je na EU ravni za trgovinsko dejavnost na področju 
minimalne stopnje izobrazbe uveljavljena deregulacija izobrazbenih 
pogojev, je potrebno v RS zaradi veljavnega Zakona o trgovini in 
sprejetega letošnjega vladnega programa dela sprejeti podzakonski 
predpis, ki bo urejal minimalno stopnjo izobrazbe za tipična delovna 
mesta oziroma dela v trgovini. Konec leta 2009 je potrebno ponovno 
pričeti z aktivnostmi, katerih cilj je popolna deregulacija trgovskih 
poklicev; 

• TZS pripravi predlog ureditve tega področja, kot izhaja iz dogovora 
socialnih partnerjev, ki so zapisana v 3. odstavku 8. člena KPDTS (UL 
RS, št. 111/06 z vsemi spremembami) in ga v roku naslednjih 8 dni 
posreduje Ministrstvu za gospodarstvo – Direktoratu za notranji trg; 



 

• v besedilu pravilnika se upošteva le prodaja na drobno, nikakor pa ne 
več trgovina na debelo in delovno mesto »trgovski poslovodja«, saj iz 
opravljenih razprav v Državnem zboru RS ob sprejemu zakona, izhaja, 
da je bil namen zakonodajalca urediti le minimalno stopnjo izobrazbe 
za tipična delovna mesta oziroma dela v trgovini, ki se nanašajo na 
trgovino na drobno: prodajanje potrošnikom, svetovanje potrošnikom o 
lastnostih blaga in sprejemanje plačil potrošnikov. 

 
Dne 5.10.2009 je bil vašemu ministrstvu posredovan predlog celovite 
rešitve, kjer so bili upoštevani prav vsi zaključki, predvsem pa usklajena 
stališča vseh socialnih partnerjev. 
Dne 16.10.2009 smo z velikim presenečenjem prejeli pisno obvestilo, v 
katerem predstavniki Direktorata za notranji trg podajajo svoje 
argumente, zakaj ne morejo vključiti v pravilnik stališča TZS, kljub temu, 
da so bila z njimi na predhodnem sestanku z dne 30.9.2009 v celoti 
usklajena. 
V zaključku dopisa vas seznanjamo še z informacijo, da je tudi Vlada RS 
dne 5. 6.2009 med drugim oblikovala stališče, da je v skladu s 
trenutnimi gospodarskimi razmerami deregulacija trgovskega poklica 
potrebna, predvsem zaradi večjih zaposlitvenih možnosti 
nezaposlenih, ter že večkrat izpostavljene problematike v smislu 
odprave administrativnih ovir za naša podjetja. Enako stališče je 
dne 14.7.2009 oblikovalo tudi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, ki navaja, da v primerih, ko opravljanje določenega 
poklica v dejavnosti ne vpliva bistveno na javno zdravje, javni red, 
varstvo potrošnikov, kar je pogoj za samo regulacijo poklica oziroma 
dejavnosti, regulacija v dejavnosti ni potrebna. 
Glede na prejeto novo besedilo pravilnika, ki je v popolnem nasprotju z 
zaključki razgovora na vašem ministrstvu, predvsem pa tudi v nasprotju z 
usklajeno rešitvijo socialnih partnerjev, ki v praksi ne more zaživeti že več 
kot eno leto zaradi neustrezne trgovinske zakonodaje, vas prosimo za 
čimprejšnjo določitev termina razgovora, saj bi radi tudi vam dr. 
Lahovnik, kot resornemu ministru za trgovino, pojasnili naše stališče do 
vsebine novega pravilnika, ki mora biti po našem mnenju takšna, da bo 
rezultat uspešnega vodenja socialnega dialoga v tej gospodarski 
dejavnosti dejansko tudi uresničen v praksi.  
V pričakovanju, da boste naši pobudi za čimprejšnji razgovor o navedeni 
tematiki prisluhnili še pred sprejetjem omenjenega podzakonskega 
predpisa, vas prijazno pozdravljamo. 
 
S spoštovanjem, 
 
Mija Lapornik, univ.dipl.ekon.   Samo Roš, univ.dipl.prav. 
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