
                                                                                                                            
 

   

______________________________________________________________________________________________________________________ 
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«. 
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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

OBVEŠČA 

 

 

V okviru projekta »TRGOVINKO« smo izdali brezplačen e-priročnik  
»TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« 

 
 

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni 
dialog v trgovini« smo v začetku oktobra 2020 izdali brezplačen e-
priročnik »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v 

trgovini«. Priročnik vsebuje komentar h Kolektivni pogodbi dejavnosti 
trgovine Slovenije, in je vsem zainteresiranim brezplačno na voljo na 

spletni podstrani projekta na tej povezavi. 
 
V okviru projekta »TRGOVINKO« je bil skladno z delovnim načrtom projekta v 

začetku oktobra 2020 izdan brezplačen e-priročnik »TRGOVINKO« krepi našo 
usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, ki vsebuje komentar posameznih 

določb Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/18, s 
spremembami).  
 

Cilj takšnega komentarja je zagotoviti nevtralen strokovni pogled na določbe 
kolektivne pogodbe, ki ima status razširjene veljave, kar pomeni, da velja za vse 

delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo trgovinsko dejavnost. Posebna 
pozornost je namenjena določbam, ki se nanašajo na določanje in razporejanje 
delovnega časa zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki so za vse storitvene 

dejavnosti še posebej pomembne tako z vidika fleksibilnosti delodajalcev na eni 
strani ter varovanja pravic zaposlenih na drugi strani. Priročnik vsebuje tudi 

navezavo na aktualno sodno prakso ter konkretne primere in odgovore na pogosta 
vprašanja v zvezi z izvajanjem posameznih določb. 
 

Brezplačen e-priročnik je vsem zainteresiranim na voljo na spletni podstrani 
projekta na tej povezavi. 

 
 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
 

https://www.tzslo.si/uploads/2020/prirocnik_trgovinko_okt_2020_-_za_objavo.pdf
https://www.tzslo.si/uploads/2020/prirocnik_trgovinko_okt_2020_-_za_objavo.pdf

