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ENOTNA STALIŠČA POGAJALSKIH SKUPIN DELODAJALCEV IN DELOJEMALCEV ZA 

SESTAVO KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE (KPDTS) V 

ZVEZI Z IZVAJANJEM ANEKSA, ŠT. 3 H KPDTS  

 

Opomba: izraz praznik v tem besedilu je skupni izraz za praznike, ki so z zakonom določeni 

kot dela prosti dnevi in za dneve, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi 

 

1. DELO NA NEDELJE IN PRAZNIKE DELODAJALEC NE SME NALOŽITI DOLOČENIM 

KATEGORIJAM DELAVCEV  
 

Prvi odstavek 40. člena in prvi odstavek 41. člena določata, da delodajalec ne sme naložiti 

dela na nedelje in praznike: 

 delavcu, ki skrbi za otroka do treh let starosti, 

 delavki, v času nosečnosti in še eno leto po porodu, oziroma ves čas, ko doji otroka, 

 enemu od delavcev – staršev, ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali 

duševno prizadetostjo, in ki živi sam z otrokom in skrbi za njegovo vzgojo in varstvo. 

 

Prvo alinejo prejšnjega odstavka je potrebno razlagati tako, da je t.i. varovana kategorija 

delavec posameznik, mati ali oče, do trenutka, ko otrok dopolni tri leta starosti (z nastopom 

3. rojstnega dne otroka dalje ni več varovana kategorija). 

 

Drugo alinejo prvega odstavka je potrebno razlagati tako, da je delavka varovana 

kategorija v času nosečnosti in najmanj eno leto po porodu, v kolikor pa otroka doji več 

kot eno leto pa vse do konca dojenja, kar dokazuje z ustreznim zdravniškim potrdilom. 

 

Tretjo alinejo prvega odstavka je potrebno razlagati tako, da je varovana kategorija starš, 

ki ima hudo bolnega otroka ali otroka s telesno ali duševno prizadetostjo in živi sam z 

otrokom, in sicer vse do trenutka, ko otrok dopolni 18 let starosti (do trenutka 

polnoletnosti). 

 

2. ALI ŠTEVILO NEDELJ VELJA ZA KOLEDARSKO LETO ALI ZA POSLOVNO LETO, 

ČE JE TO DRUGAČNO? 

 

KPDTS v 26. členu določa, da delodajalec pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega 

leta določi letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri 

delodajalcu, vsaj 15 dni pred začetkom leta (opomba: koledarskega ali poslovnega). Ob 

dejstvu, da spremenjena ureditev nedeljskega dela velja od 1. 1. 2018 je potrebno pri 

delodajalcih, ki imajo letni razpored delovnega časa vezan na poslovno leto, ki ni enako 

koledarskemu letu, upoštevati sorazmernost glede maksimalnega števila dni nedeljskega 

dela.  

 

3. KOLIKO NEDELJ LAHKO DELA DELAVEC, KI SE PRI DELODAJALCU ZAPOSLI 

MED KOLEDARSKIM LETOM? 

 

Skladno z drugim odstavkom 40. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije 

mora delodajalec za delavce, za katere ne veljajo omejitve ali prepoved iz prvega odstavka 

40. člena, z letnim razporedom delovnega časa določiti takšen razpored delovnega časa, 

da delavec ne bo razporejen na delovno obveznost več kot na dve (2) nedelji v mesecu, 

vendar ne več kot petnajst (15) nedelj v letu. 

 

Poudarek KPDTS je torej na omejevanju delodajalca, ki delavca ne sme razporediti na več 

kot 2 nedelji v mesecu in ne na več kot 15 nedelj v letu. 
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V kolikor se delavec zaposli pri delodajalcu med koledarskim letom, se delavec lahko 

razporedi na delo na sorazmerno število nedelj glede na to koliko mesecev je zaposlen pri 

delodajalcu. Če se delavec zaposli do 15. v mesecu se za preračun upošteva, da je zaposlen 

cel mesec, v kolikor pa se delavec zaposli od vključno 15. v mesecu pa se za preračun 

upošteva, da v tem mesecu ni bil zaposlen. V nobenem primeru pa delavec ne sme biti 

razporejen na delo več kot dve nedelji v mesecu. 

 

Število opravljenega dela na nedelje pri prejšnjem delodajalcu se ne vštevajo v dopustno 

število dni nedeljskega dela pri novem delodajalcu.  

 

Primeri: 

 Delavec se zaposli 1. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 10 mesecev. Izračun: 15 x 10 = 150 : 12 = 12,5. Ker KPDTS ne določa načina 

zaokroževanja bi moral biti izračun v korist delavca, torej delodajalec lahko razporedi 

delavca na 12 nedelj. 

 Delavec se zaposli 9. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 10 mesecev. Izračun: 15 x 10 = 150 : 12 = 12,5. Ker KPDTS ne določa načina 

zaokroževanja bi moral biti izračun v korist delavca, torej delodajalec lahko razporedi 

delavca na 12 nedelj. 

 Delavec se zaposli 16. 3. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 9 mesecev. Izračun: 15 x 9 = 135 : 12 = 11,25. Glede na navedeno delavec 

lahko dela v tem letu 11 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec. 

 Delavec se zaposli 1. 8. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 5 mesecev. Izračun: 15 x 5 = 75 : 12 = 6,25. Glede na navedeno delavec 

lahko dela v tem letu 6 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec. 

 Delavec se zaposli 15. 7. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 5 mesecev. Izračun: 15 x 5 = 75 : 12 = 6,25. Glede na navedeno delavec 

lahko dela v tem letu 6 nedelj, vendar ne več kot dve na mesec. 

 Delavec se zaposli 1. 9. v koledarskem letu, kar pomeni, da bo v koledarskem letu 

zaposlen 4 mesece. Izračun: 15 x 4 = 60 : 12 = 5. Delavec lahko dela v tem letu 5 

nedelj, vendar ne več kot dve na mesec. 

 

4. ALI DELAVEC LAHKO DELA VSEH 15 NEDELJ IN VSEH PET PRAZNIKOV? 

 

Delavec lahko dela vseh pet praznikov in 15 nedelj pod pogojem, da praznik ali prazniki ne 

sovpada/-jo z nedeljo. V tem primeru se delo na praznik všteva v kvoto nedeljskega dela. 

Delavcu, ki na tak dan dela, pripada dodatek v višini, kot je določen za praznike. Razlaga 

sledi splošnemu načelu delovnopravne zakonodaje, na podlagi katerega je potrebno 

posamezne določbe razlagati v korist delavca.  

 

5. OPRAVLJANJE DRUGE DEJAVNOSTI V PODJETJU, KI GA ZAVEZUJE KPDTS 

 

Ne glede na spremljajoče dejavnosti (npr. gostinska dejavnost), ki jih opravlja delodajalec, 

ki ga zavezuje KPDTS, se učinki le-te raztezajo na vse delavce zaposlene pri tem 

delodajalcu. 

 

6. OMEJITVE IZ ANEKSA, ŠT. 3 H KPDTS ZA DELODAJALCE, KI JIH NE ZAVEZUJE 

KPDTS 

 

Skladno z 2. členom Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije ta pogodba stvarno 

zavezuje delodajalce, ki imajo skladno z zakonom registrirano (opredeljeno) področje 

trgovinske dejavnosti G, v okviru oddelkov Standardne klasifikacije dejavnosti: 

 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil, 

 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili in  
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 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili  

in jo opravljajo kot glavno dejavnost. 

 

Če delodajalca stvarno ne veže KPDTS ta kolektivno pogodba ne velja za pri njem 

zaposlene delavce. 

 

7. IZJEME OD OMEJITEV 
 

Omejitve iz drugega odstavka 40. in drugega odstavka 41. člena ne veljajo za:  

 delodajalce, katerim država s posebnimi predpisi zaradi javnega interesa predpiše 

obvezno opravljanje dejavnosti,  

 delodajalce, ki opravljajo javno gospodarsko službo ali tržno dejavnost na podlagi 

zakona, 

 delavce, ki delajo v okviru zaključenega proizvodnega procesa (priprava in izdelava 

hrane (npr. pekarna, slaščičarna), transport, distribucija, skladiščenje, lekarne ipd.), 

povezanega z osnovno trgovinsko dejavnostjo. 

 

Primeri: 

 omejitev ne velja za bencinske servise in za ostalo preskrbo z energenti – zaradi 

zagotavljanja goriva in drugih energentov ni omejitev 

 omejitev ne velja za prodajalne, ki bi se po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih 

prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki 

delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in posebnih ukrepih nadzora teh 

prodajaln (Ur. l. RS, št. 13/01) lokacijsko štele kot mejne prodajalne, ter prodajalne, 

ki bi se po Carinskem zakonu (Ur. l. RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99) lokacijsko 

štele kot proste carinske prodajalne 

 omejitev ne velja za delavce, ki izdelujejo kruh, slaščice… v okviru zaključenega 

proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavec ne ponuja ali prodaja 

izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravlja drugih opravil v okviru prodajnega 

prostora  

 omejitev ne velja za delavce, ki pripravljajo mesne pripravke… v okviru zaključenega 

proizvodnega procesa za potrebe prodajalne, pri čemer delavec ne ponuja ali prodaja 

izdelkov neposredno potrošniku oziroma ne opravlja drugih opravil v okviru prodajnega 

prostora  

 omejitev ne velja za delavce v transportu, distribuciji blaga ali skladišču, v okviru 

zaključenega proizvodnega procesa za potrebe prodajalne 

 

8. SOČASNA ZAPOSLITEV PRI DVEH DELODAJALCIH, KI JIH ZAVEZUJE KPDTS 

 

Delavec je sočasno zaposlen pri dveh delodajalcih za krajši delovni čas, pri čemer oba 

delodajalca zavezuje KPDTS. Ali lahko delavec pri vsakem izmed teh delodajalcev dela po 

15 nedelj na leto, upoštevaje omejitev dveh nedelj na mesec? 

 

KPDTS določa omejitve za delodajalca. Vsak od obeh delodajalcev lahko razporedi delavca 

na 2 nedelji v mesecu oziroma 15 nedelj v letu, skladno z obsegom delovnega časa, za 

katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.  

 

9. TRGOVSKI CENTRI 

 

Najemodajalca trgovskega centra, v kolikor ne opravlja trgovinske dejavnosti, kot je 

opredeljena s stvarno veljavnostjo, ne zavezuje KPDTS. 

 

Odnos med najemodajalcem in najemnikom je poslovni odnos, v katerega KPDTS ne 

posega. 
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Najemnike prostorov trgovskega centra, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, kot je 

opredeljena s stvarno veljavnostjo, KPDTS zavezuje. 

 

10. IZJEME OD OMEJITEV ZA NOSILCA DEJAVNOSTI IN NJEGOVE DRUŽINSKE 

ČLANE 

 

Skladno s prvim odstavkom 42. člena KPDTS omejitve iz 40. in 41. člena KPDTS (nedelje 

in prazniki) ne veljajo za nosilca dejavnosti in njegove družinske člane, kot jih določa 

zakon, ki ureja delovna razmerja. Skladno z drugim odstavkom 26. člena Zakona o 

delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, s spremembami in dopolnitvami) so družinski člani 

naslednji: 

 zakonec oziroma oseba, ki je zadnji dve leti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi živela 

z delodajalcem v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih 

razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, oziroma partner v 

registrirani istospolni skupnosti (v nadaljnjem besedilu: zakonec ali zunajzakonski 

partner), 

 otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, 

 starši – oče, mati, zakonec ali zunajzakonski partner starša, posvojitelj ter 

 bratje in sestre. 

 

Izjema ne velja za ostale zaposlene pri nosilcu dejavnosti.   

 

11. KDO SE ŠTEJE ZA NOSILCA DEJAVNOSTI? 

 

KPDTS ne podaja definicije nosilca dejavnosti. Ne glede na navedeno je potrebno, glede 

na namen, ta pojem razlagati tako, da se za nosilca dejavnosti šteje fizična oseba, ki je 

kot lastnik vpisana v sodni (poslovni) register. 

 

12. DELO ŠTUDENTOV PREKO NAPOTNICE IN UPOKOJENCEV 

 

KPDTS ne omejuje dela študentov preko napotnice in dela upokojencev, ki poteka skladno 

z veljavno zakonodajo. 

 

13. OSEBNA VELJAVNOST KPDTS ZA POSLOVODJE 

 

Osebna veljavnost KPDTS zajema tudi delavce na delovnem mestu poslovodij prodajaln 

razen, če ima poslovodja položaj vodilnega delavca po 74. členu ZDR-1. V tem primeru 

zanj ne veljajo omejitve dela na nedelje in praznike, ohranja pa vse pravice do plačila za 

to delo.  

 

Skladno s 74. členom ZDR-1 je vodilni delavec tisti delavec, ki vodi poslovno področje ali 

organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za 

samostojne kadrovske in organizacijske odločitve ali je na vodilno delo imenovan v skladu 

z zakonom ali aktom o ustanovitvi. Pri tem pa je potrebno opozoriti tudi na 157. člen ZDR-

1, ki določa, da delodajalec in vodilni delavec v pogodbi o zaposlitvi drugače, ne glede na 

določbe zakona, uredita delovni čas, nočno delo, odmor ter dnevni in tedenski počitek. 

 
 

Ljubljana, 22. 2. 2018 
 
 

Pogajalski skupini delodajalcev in delojemalcev za sestavo KPDTS 

 


