
 

 
 

1 

Datum: 19. 5. 2020  

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odprte trgovine ob nedeljah prispevajo h gospodarskemu 

okrevanju 

 

Upravni odbor Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) izpostavlja, da je v tem 

trenutku strateško neprimerno obdobje za kakršnekoli razprave o spremembi 

obratovalnega časa prodajaln. Zaprtje prodajaln ob nedeljah bi pomenilo upad 

prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti. V času, ko je potrebno vse 

napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti, je potrošnja za gospodarsko rast 

ključna. Od trgovinske dejavnosti je odvisno veliko število delovnih mest, ki 

slovenskemu gospodarstvu prinašajo 34 % vseh prihodkov, zato je Upravni odbor 

TZS sprejel sklep, da odločno nasprotuje spremembi Zakona o trgovini, ki ukinja 

nedeljsko obratovanje trgovin. Ob predpostavki, da bi bil promet enak lanskemu 

letu, lahko to pomeni tudi do 10 % upada prometa. TZS zato poziva vse deležnike, 

da razprave o morebitni ukinitvi nedeljskega obratovalnega časa zamaknejo v 

čas, ko bodo razmere to dopuščale.  

 

Ob upoštevanju trenutnih zaostrenih gospodarskih razmer in pomena, ki ga ima trgovina 

za slovensko gospodarstvo, mora biti prioritetna naloga vseh deležnikov, da se odpravijo 

omejitve za obratovanje prodajaln ob nedeljah (takojšni preklic vladnega odloka) ter da te 

ostanejo odprte tudi ob nedeljah. Ob razpravi na seji Upravnega odbora TZS so člani 

nasprotovali predlaganim spremembah Zakona o trgovini, ki ga je v parlamentarno 

proceduro vložila poslanska skupina Levica, in pri tem opozorili, da je v tem trenutku 

potrebno napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti, za gospodarsko rast pa je 

potrošnja ključna, zaradi zaprtja trgovin ob nedeljah pa bi potrošnja upadla za do 10 %.  

Člani UO TZS na podlagi svojih izkušenj ob zapiranju nedelj menijo, da se ta odstotek ne 

bo prelil na druge dni v tednu, ampak v tujino, saj imamo kar tri sosednje države, ki nimajo 

prav nobene omejitve za odprtje trgovin ob nedeljah (Italija, Hrvaška, Madžarska),  

nekatere izjeme ima pa tudi Avstrija. Odprte trgovine ob nedeljah so ključnega pomena za  

podpiranje razvoja turizma, kjer ima tudi Slovenija svojo strateško gospodarsko usmeritev. 

Turizma brez trgovine ni, o čemer priča tudi liberalizirana ureditev obratovalnega časa 

praktično v vseh državah EU, še posebej v tistih, ki so osredotočene na turizem, zato bi 

takšen ukrep močno prizadel slovensko turistično dejavnost, in širše gospodarstvo.  

 

Trgovci vidimo problematiko ponovnega odpiranja Zakona o trgovini tudi v luči veljavnega 

dogovora s sindikati, katerega posledica je nova kolektivna pogodba za dejavnost trgovine 

iz leta 2018, ki velja do 31.12.2022. Ta dogovor je zaposlenim namreč prinesel omejitev 

dela na vseh 15 praznikov ter delo le na največ 20 nedelj v koledarskem letu, kar pomeni 

manj kot 2 nedelji na mesec. Prav tako je ta dogovor prinesel dodatke za praznično in 
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nedeljsko delo, ki so bistveno večji od ostalih dejavnosti (celo 2 x višji) v slovenskem 

gospodarstvu.  

 

UO TZS posebej poudarja, da trgovci delajo vse, da bi zadostili potrebam potrošnikov, kar 

so tudi dokazali v času epidemije Covid-19. Za Slovenijo je strateškega pomena, da se v 

trenutnih razmerah spodbuja potrošnja in sprejema ukrepe ter podpira aktivnosti, ki vodijo 

h krepitvi gospodarstva in ohranjanju delovnih mest, kar je tudi vladna strateška 

usmeritev.  
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