
 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 - 2013, razvojne prioritete »Institucionalna in 
administrativna usposobljenost«; prednostne usmeritve »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega 

in socialnega dialoga. 

ANKETA O STANJU V DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE 

Trgovinska zbornica Slovenije se je s pomočjo evropskih sredstev aktivno 
vključila v projekt za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga ter operativnega programa razvoja človeških virov, ki ga je 
razpisalo Ministrstvo za javno upravo za obdobje 2007-2013 in ga sofinancira 
Evropski socialni sklad in sicer s svojim projektom »VEČJA USPOSOBLJENOST 
– BOLJŠA KOMUNIKACIJA MED DELODAJALCI IN DELAVCI V TRGOVINI«. 
 
Družbena odgovornost socialnih partnerjev bo morala tudi v trgovinski dejavnosti 
preiti v celovito spoštovanje načel trajnostnega razvoja. V trgovskih podjetjih že 
razvijajo in tržijo okolju prijazne izdelke, ki so njihova prepoznavna prednost na 
trgu, ob tem pa morajo poskrbeti, da bodo v proces svojega poslovanja po 
načelih partnerstva vključevali tudi zaposlene kot svoje socialne partnerje, ter 
drugo zainteresirano javnost v okolju, v katerem delujejo. 
 
Med ključne deležnike projekta zato sodijo tudi Pogajalska skupina 
delojemalcev in delodajalcev za sestavo Kolektivne pogodbe dejavnosti 
trgovine Slovenije (KPDTS), predstavniki delojemalcev in predstavniki 
delodajalcev v trgovinski dejavnosti. 
 
Z namenom nadaljevanja poteka socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti se je 
v okviru Pogajalske skupine delojemalcev in delodajalcev za sestavo 
KPDTS oblikovala strokovna delovna skupina za podatke.  
 
Cilj strokovne delovne skupine je določitev podatkovnih baz, ki bodo služile 
kot podlaga za potek socialnega dialoga. Poleg uradno dostopnih podatkov o 
poslovanju v trgovinski dejavnosti (podatki AJPES in SURS) bodo k dejanskem 
prikazu stanja v trgovinski dejavnosti prispevali tudi zbrani podatki na 
podlagi ankete. 
 
Glede na navedeno vas kot ključne deležnike socialnega dialoga v trgovinski 
dejavnosti zato vljudno prosimo, da izpolnite priloženo anketo. 
 
Izpolnjeno anketo pošljite na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 
13, 1000 Ljubljana, po faksu na številko 01 5898 219 ali na elektronski naslov 
info@tzslo.si, najkasneje do srede, 8. septembra 2010.  
 
Trgovinska zbornica Slovenije se zavezuje, da bo vse zbrane informacije in 
podatke, pridobljene na podlagi ankete, obravnavala kot poslovno skrivnost in jih 
objavila izključno v agregirani obliki. 
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1) Glavna dejavnost podjetja po SKD (ustrezno obkrožite): 
 

• G 45 – trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil 
• G 46 – posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili 
• G 47 – trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 
  

2)  Struktura zaposlenih v vašem podjetju: 

a) Število vseh zaposlenih v podjetju (ustrezno obkrožite): 
• do vključno 10 zaposlenih 
• več kot 10 do vključno 100 zaposlenih 
• več kot 100 do vključno 250 zaposlenih 
• več kot 250 do vključno 500 zaposlenih 
• več kot 500 zaposlenih 
 

b) Povprečna starost zaposlenih:______let (dopolnite) 
 

c) Delež žensk: _______% (dopolnite) 
 

d) Delež števila zaposlenih za nedoločen čas:_______% (dopolnite) 

e) Delež števila zaposlenih za krajši delovni čas: _______% (dopolnite) 

f) Povprečni delež zaposlenih v posameznem tarifnem razredu in povprečna 
bruto izplačana mesečna plača (osnovna plača + uspešnost + dodatki) v 
obdobju maj – julij 2010: 

Tarifni razred 
Delež delavcev v 

posameznem tarifnem 
razredu (%) 

Povprečna bruto 
izplačana plača 
delavcev v 

posameznem tarifnem 
razredu 
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3) Delež zaposlenih delavcev, ki prejemajo minimalno plačo: _____% 
(dopolnite) 

4) Povprečen odstotek delavcev, ki delajo ob nedeljah in ob praznikih: _____% 
(dopolnite) 

5) Povprečna višina izplačanega regresa za letni dopust v letu 2010 na 
delavca:________ €; od tega v nedenarni obliki: ________% (dopolnite) 

6) Ali se je poslovanje podjetja v prvem polletju leta 2010 izboljšalo glede na 
prvo polletje 2009? (ustrezno obkrožite) 

a) DA      b) NE 

7) Kakšna so vaša pričakovanja o poslovanju podjetja v drugi polovici leta 2010 
glede na prvo polovico leta 2010? (ustrezno obkrožite) 

a) poslabšanje  b) nespremenjeno  c) izboljšanje 
 
 
 
Izpolnjeno anketo pošljite na naslov: Trgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 
po faksu na številko 01 5898 219 ali na elektronski naslov info@tzslo.si, najkasneje do srede, 8. 
septembra 2010. 
 
 
 


