BREZPLAČNA DELAVNICA
"NIČ ME NE BI SMELO PRESENETITI
PRI IZVAJANJU ZAKONODAJE V
PRAKSI„
Ljubljana, 17. junij 2020

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

DNEVNI RED:

1. Uvod: aktualne informacije iz dela zbornice - Mija Lapornik, izvršna
direktorica TZS
2. Predstavitev aktualnih zakonodajnih novosti z različnih področij
(splošna zakonodaja, tehnika, živila, tekstil…) – Barbara Gnilšak, pravna
svetovalka TZS in Barbara Krivic, pravna svetovalka TZS
3. Ukrepi pristojnih organov v povezavi s COVID-19 – Nika Pečevnik,
svetovalka TZS
4. Napovednik seminarjev TZS v jesenskem času - Nika Pečevnik, svetovalka
TZS
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

OBRATOVALNI ČAS PRODAJALN
ODLOK O OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV
POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 67/20 in 78/20) – 4. člen
Za prodajalne z živili se določi obratovalni čas od vsaj 8. ure (lahko tudi prej) in najmanj do
18. ure.
Ob nedeljah in dela prostih dneh iz 1. in 2. člena Zakona o praznikih in dela prostih
dnevih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15
in 83/16) so zaprte vse prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko
odprti.
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OBRATOVALNI ČAS PRODAJALN
ZAKON O TRGOVINI (Uradni list RS, št. 24/08 in 47/15) – 1. odst. 8 člena:
Trgovec določi obratovalni čas prodajalne v skladu s svojo poslovno odločitvijo in ob
upoštevanju potreb potrošnikov. Prodajalna mora obratovati skladno z objavljenim
urnikom obratovalnega časa prodajalne.

PREDLAGANE SPREMEMBE ZAKONA O TRGOVINI (predlog Levice):
Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom
določenih dela prostih dnevih.

izjeme: prodajalne s površino prodajnega prostora do 200 m2 na bencinskih servisih,
letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah
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SLOVENIJA – NA 5. MESTU PO OMEJITVAH V EU
Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (UL RS, št. 52/18)

NEDELJE
PRODAJALKA/PRODAJALEC lahko dela
največ 2 nedelji na mesec in največ 20
nedelj na leto

dodatek za delo na nedelje:
100 %, vendar ne manj kot 6,05
EUR/uro)

PRAZNIKI IN DELA PROSTI DNEVI

PRAZNIKI
PRODAJALKA/PRODAJALEC
NE SME DELATI NA VSEH 15
PRAZNIKOV IN DELA PROSTE DNI

1. januar – novo leto;
2. januar – novo leto;
8. februar – slovenski kulturni praznik,
velikonočna nedelja;
velikonočni ponedeljek;
27. april – dan upora proti okupatorju;
1. maj – praznik dela;
2. maj – praznik dela;
binkoštna nedelja;
25. junij – dan državnosti;
15. avgust – Marijino vnebovzetje;
31. oktober – dan reformacije;
1. november – dan spomina na mrtve;
25. december – božič;
26. december – dan samostojnosti in
enotnosti.
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Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od
popravil le-teh – novi začasni podatki
Nominalni indeksi
Realni indeksi
Apr 20 / Apr 20 / Apr 20 / Apr 20 / Apr 20 / Apr 20 /
Mar 20 Apr 19 Mar 20 1) Apr 19 1) Mar 20 1) 3) Apr 19 1) 2)
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila
motornih vozil
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi
vozili
47 brez 47.3 Trgovina na drobno, brez
motornih goriv
47.3 Motorna goriva v specializiranih
prodajalnah
47.11+47.2 Trgovina z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
47.19+47.4+47.5+47.6+47.7+47.8+47.9
Trgovina z neživili, brez motornih goriv

62,6

39,2

63,3

39,9

67,4

41,1

88,5

74,8

92,2

77,8

91,2

77,4

93,3

85,5

94,1

84,7

92,2

84,5

75,8

53,3

87,4

63,8

90,5

64,4

96,2

100,9

96,5

98,1

94,5

97,6

89,9

71,7

91,5

73,1

96,9

73,8

1) V podatkih je izločen vpliv spremembe cen.
2) V podatkih je izločen vpliv koledarja.
3) V podatkih je izločen vpliv sezone in koledarja.
4) Z letom 2016 je SURS pričel z objavo podatkov za trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi 30
dni po koncu opazovanega meseca.
Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni.

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
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PODATKI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Vir: Vpliv epidemije SARS-CoV-2 na trg dela v Sloveniji, maj 2020
Novoprijavljene brezposelne osebe, marec – april 2020: 22.267 (+ 123 % glede na marec – april
2019)

Epidemija je najbolj prizadela
gostinstvo, turizem, promet, trgovino
in predelovalne dejavnosti.

Največji porast novoprijavljenih, je bil pri
poklicih za storitve: prodajalci (+ 145,5 %).
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Število prejemnikov minimalne plače v gospodarstvu
SKD
Dejavnosti skupaj
G
G 45
G 46
G 47

dec. 2018
32.806
8.487
297
456
7.019

dec. 2019
33.621
6.989
327
474
5.446

Vir: Statistični urad RS

Minimalna plača 2021: 1.027,54 EUR – 1.250,16 EUR
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SPLETNA PRODAJA
Registracija podjetja: SKD - 47.910 SKD
(trgovina na drobno po pošti ali internetu)
Zakonodaja: ZVPot, ZVPNPP, Zakon o DDV,
Zakon o davčnem potrjevanju računov,
Zakon o elektronskem poslovanju na trgu…..

Zakon o varstvu potrošnikov
Členi ZVPot od 43. člena dalje do 46. člena - POGODBE SKLENJENE NA DALJAVO
-

pogodba, ki je sklenjena med potrošnikom in podjetjem na podlagi organizirane prodaje na daljavo / sistema
upravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank

Izjeme, za katere ne veljajo določbe ZVPot glede pogodb, sklenjenih na daljavo
 prodaja hrane, pijače,drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga podjetje redno in pogosto
dobavlja potrošniku
 prodaja preko prodajnih avtomatov
 če vsota vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ne presega 20
EUR
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ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – SPLETNA PRODAJA
-

Informacija potrošniku o pravici odstopa od pogodbe v roku najmanj 14 dni od prevzema blaga
potrošnika:
Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo –
Obrazec je dostopen na povezavi : https://www.uradni-list.si/files/RS_-2014-043-01803-OB~P001-0000.PDF

ODSTOPNI ROKI
- minimalno 14 dni od prejema blaga, lahko tudi več
IZJEME OD PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE V ROKU 14 DNI
- za blago in storitve, za katere cena je odvisna od nihanj na trgu
- za blago, ki je izdelano po navodilih naročnika
- Za blago, ki je hitro pokvarljivo in mu hitro poteče rok uporabe
- dobave zapečatenih avdio in video posnetkov, računalniških programov, če je potrošnik ob dostavi odprt pečat
- dobava časopisov, revij
- zapečateno blago, ki zaradi higienskih razlogov in varovanja zdravja ni primerno za vračilo
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ZAKON O VARSTVU POTROŠNIKOV – SPLETNA PRODAJA
VRAČILO KUPNINE - odstop v roku 14 dni od prevzema blaga
 Podjetje vrne potrošniku kupnino z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik
 Potrošnik ne sme zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se odloči za drugo vrsto
pošiljanja, kot je najcenejša pot
 Podjetje lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga /potrdila, da je
potrošnik blago poslal nazaj
 Potrošnik lahko krije v zvezi z odstopom le tiste stroške, ki izhajajo iz vračila blaga
 Če vračilo blaga ni mogoče na običajen način po pošti blago prevzame trgovec

ZMANJŠANJE VREDNOSTI BLAGA – VRAČILO V ROKU 14 DNI
 Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je to posledica ravnanja, ki ni bilo nujno
potrebno za ugotovitev narave, lastnosti blaga in delovanja blaga.
 Kako se ugotovi zmanjšanje vrednosti blaga? Je možno zadržanje dela kupnine?
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SPLETNA PRODAJA - SPOŠTOVANJE PODROČNE ZAKONODAJE ZA POSAMEZNE BLAGOVNE
SKUPINE
 Primer: prodaja kozmetičnih izdelkov (obvezno navajanje tudi sestavine posameznega izdelka)

-

Na spletni strani mora biti objavljen:
Naziv izdelka, slika, cena ( skupaj z DDV)
Izdelek mora biti na zalogi/dobavljiv v predvidenem času
če blago ni dobavljivo/ ni določeno, kdaj bo dobavljiv, se ga ne sme prodajati preko spleta

SPLETNA PRODAJA - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 Če OP v primeru spletne prodaje ne boste uporabljali za profiliranje, posredovanje osebnih ponudb, za
namene kluba zvestobe = ne potrebujete soglasja – privolitve posameznika za obdelavo njegovih
OP.
 Posameznike morate obvestiti o obdelavi OP ( Privacy policy), ki jo objavite na spletni strani.
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regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

PRIPOROČILA TZS ZA SKLADNOST S PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
ZA TRGOVINSKI SEKTOR
Namen:
- prispevanje k pravilni uporabi GDPR na način
poštene in pregledne obdelave OP
zakonitih interesov zbiranja OP
obveščanja posameznikov in javnosti
obveščanja in zaščite otrok/privolitev nosilca starševske odgovornosti
postopkov in ukrepov za zavarovanje OP
uradnega obveščanja nadzornih organov in posameznikov o kršitvah OP
- upoštevanje posebnih značilnosti različnih sektorjev za obdelavo OP;
- upoštevanje posebnih potreb mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

PRIPOROČILA TZS ZA SKLADNOST S PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
ZA TRGOVINSKI SEKTOR
Priporočila natančneje določajo:
osnovne pojme s področja varstva OP
kaj pomeni poštena in pregledna obdelava OP
primere legitimnih interesov, za katere si prizadevajo mikro, mala in srednja podjetja
standarde pri zbiranju OP

informiranje posameznikov v zvezi z obdelavo OP
standarde zavarovanja/zmanjšanje tveganj pri obdelavi OP
uresničevanje pravic potrošnikov glede OP
pogodbeno obdelavo OP s strani zunanjih izvajalcev

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

PRIPOROČILA TZS ZA SKLADNOST S PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
ZA TRGOVINSKI SEKTOR

VZORCI PISANJ

 Privolitev, ki jo dobimo od potrošnika v poslovalnici
 Privolitev, ki jo dobimo od potrošnika preko spleta
 Privolitev, ki jo dobimo od otrok
 Privolitev, ki jo dobimo od potrošnika pri izvedbi nagradne igre
 Informacije o obdelavi OP pri spletnem nakupu z zbiranjem privolitve
 Protokol odzivanja na kršitve VOP
 Obvestilo IP glede zaznane kršitve VOP
 Obvestilo potrošniku glede zaznane kršitve VOP
 Obvestilo zaposlenim o uvedbi videonadzora z obvestilom oziroma nalepko o videonadzoru
 Navodila o pripravi info o obdelavi OP za potrošnike (13. in 14. člen GDPR)
I nfo za potrošnika o obdelavi OP pri spletnem nakupu z z zbiranjem privolitev
 Protokol odzivanja na morebitne zaznane kršitve - sporočanje IP
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

GDPR – INFORMIRANJE ČLANSTVA
 Redne objave na spletni strani TZS: www.tzslo.si / v T-informacijah (mnenja IP RS,
smernice delovne skupine 27 na EU ravni, priporočila, smernice IP RS)
 Sprotno seznanjanje članov preko Komisije za varstvo osebnih podatkov TZS
 Organiziranje seminarjev/delavnic na temo VOP vsaj 1x letno (letos marca)

 Svetovanje članom

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
1. Veljavnost ukrepov COVID-19
• delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa
• časovna omejitev: 1. 6. 2020 – 31. 12. 2020
• upravičeni delodajalec: vpis v PRS pred 13. 3. 2020 + po oceni najmanj 10 % zaposlenim
mesečno ne more zagotoviti najmanj 90 % dela
• posvetovanje s sindikatom / svetom delavcev / obvestitev delavcev
• pisna odreditev + ne sme biti krajše od polovice PDČ + ni mogoče odrediti v času
odpovednega roka
• delavec: plačilo za čas, ko dela + nadomestilo za čas ko ne dela (80 % povprečja zadnjih
treh mesecev) + odmor sorazmeren dejanskemu delu + obveznost, da na zahtevo dela PDČ
• vloga ZRSZ: 15 dni po odreditvi
• delodajalec:
• prepoved začetka postopka OPZ iz poslovnega razloga za konkretne delavce še 1 mes.
• prepoved odrejanja nadurnega dela, neenakomerne razporeditve
• evidenca o izrabi DČ
• obvestilo ZRSZ: 3 delovne dni po odreditvi
• možnost izvajanja ukrepa tudi če delodajalec ni upravičen do subvencije (sam nosi stroške)
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
1. Veljavnost ukrepov COVID-19
• povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo
• časovna omejitev: 1. 6. 2020 – 30. 6. 2020
• upravičeni delodajalec: ocena, da bodo prihodki v letu 2020 za 10 % manjši kot leta 2019
• delavec: nadomestilo za čas ko ne dela (80 % povprečja zadnjih treh mesecev in ne manj
od 940, 58 EUR) + obveznost, da se na zahtevo vrne na delo 7 delovni dni/M
• vloga ZRSZ: 8 dni po napotitvi – max. do 30. 6. 2020
• delodajalec:
• prepoved odpustitve v času prejemanja nadomestila
• prepoved odrejanja nadurnega dela, neenakomerne razporeditve
• povračilo nadomestila: 80 % izplačanega nadomestila plače (delodajalec krije 20 %
nadomestila) a ne več kot 892,50 EUR
2. Krizni dodatek v višini 200 EUR: za delo opravljeno od 1. 6. 2020 dalje ga ni več

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA
3. Višja sila
• ni več subvencioniranja + stara osnova po 6. odst. 137 člena ZDR-1
• 50 % plačila, do katerega bi bil upravičen, če bi delal /ne manj kot 70 % MP (658,41 EUR)
4. Regres za letni dopust:
• najmanj 940,58 EUR ali nedenarna oblika 970 EUR (55 % v denarju)
• izplačilo do 30. 6. 2020, v primeru nelikvidnosti do 1. 11. 2020
5. Letni dopust:
• za leto 2019 do 30. 6. 2020, če ni drugače dogovorjeno / izjema porodniška ali daljša odsotnost
zaradi bolezni – do 31. 12. 2020

6. Usklajevanje zneskov v TP h KPDTS
• NOP + povračila stroškov v zvezi z delom
• 1. 7. 2020 z inflacijo (za delo opravljeno od 1. 7. 2020 dalje) – podatek za maj 2020 = 0,4 %

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

UKREPI PRISTOJNIH ORGANOV
Vlada RS

ODLOK O OMEJITVAH PONUJANJA IN PRODAJANJA BLAGA IN STORITEV
POTROŠNIKOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (Uradni list RS, št. 67/20 in 78/20) – 3. člen
Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi
minimalni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v
nadaljnjem besedilu: NIJZ).
Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka se smiselno upošteva vsa higienska priporočila
ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so
objavljena na spletni strani ministrstva (https://www.gov.si/novice/2020-04-16-navodila-ua-delo-vservisnih-storitvah-in-drugih-storitvah-ter-zivilskih-in-tehnicnih-trgovinah-ob-postopnem-sproscanjunekaterih-ukrepov-v-casu-epidemije/) in NIJZ (http://www.nijz.si).
Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje
navodil iz prejšnjega odstavka.
Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
•

sproščanje ukrepov – storitvena dejavnost
https://nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

•

•

splošni ukrepi (varnostna razdalja, razkuževanje, priporočilo brezstičnega plačevanja,
uporaba mask ipd.)
ukrepi prilagojeni dejavnosti (trgovine z obutvijo, trgovine z oblačili, trgovski centri)

•

problematika obveznosti nošenja mask

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Vlada RS
SKLEP O UPORABI UKREPOV, KI JIH DOLOČA ZAKON O NALEZLJIVIH
BOLEZNIH, PRI NALEZLJIVI BOLEZNI COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/20) – 4. člen
Navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih posamični vladni akti ali ukrepi, sprejeti za
zajezitev epidemije zaradi nalezljive bolezni COVID-19, navajajo kot pogoj za sprostitev oziroma opravljanje
določene dejavnosti, ostajajo kot obvezna v veljavi še naprej do njihove spremembe ali preklica. Tako v veljavi
ostajajo vsi predpisani higienski ukrepi, med drugim tudi obvezno nošenje zaščitnih mask, in sicer:
v zaprtih javnih prostorih, kjer je medsebojna razdalja manjša od 1,5 metra,
v javnih prevoznih sredstvih,
pri osebah z respiratornimi obolenji,
pri zaposlenih v zdravstvenih ustanovah glede na stopnjo izpostavljenosti,
pri zaposlenih v vseh domovih za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s posebnimi potrebami,
pri obiskovalcih zdravstvenih ustanov, domov za ostarele in vzgojno varstvenih zavodih za osebe s
posebnimi potrebami.

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Napovednik seminarjev TZS v jesenskem času
•

22.9.2020 – Seminar s področja varstva pri delu

•

september 2020

- Označevanje porekla osnovne sestavine živil
- Uredba EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi
(CLP uredba) - obveznosti uvoznikov in distributerjev

- AKTUALNO: Poročanje o sestavi nevarnih zmesi v skladu s 45.
členom CLP uredbe, glavne obveznosti in časovni roki
•

oktober 2020 – Tridnevno usposabljanje mentorjev za usposabljanje dijakov na praksi

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

Na voljo smo vam na:
Trgovinska zbornica Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana
Tel: 01 58 98 212/213
Faks: 01 58 98 219
E-naslov: info@tzslo.si
Spletna stran: www.tzslo.si

Projekt »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« delno financirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se financira iz Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe
»Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni,
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

