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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«. 

MINISTRICA, PRISTOJNA ZA DELO, JE IZDALA SKLEP O UGOTOVITVI RAZŠIRJENE 

VELJAVNOSTI KOLEKTIVNE POGODBE DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE 

 

Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije 

(SDTS) sta dne 27. 8. 2018 posredovali ministrici, pristojni za delo, predlog, da sprejme 

sklep, s katerim se ugotovi razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe 

dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/18 – KPDTS) na vse delodajalce, ki kot 

glavno dejavnost opravljajo katerokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje »G- Trgovina; 

vzdrževanje in popravila motornih vozil Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). 

 

Skladno z 10. členom Zakona o kolektivnih pogodbah (Ur. l. RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit 

– v nadaljevanju: zakon) kolektivna pogodba velja za stranki kolektivne pogodbe oziroma 

njune člane. 

 

V nadaljevanju pa zakon v 12. členu določa, da lahko v primeru, če kolektivno pogodbo 

ene ali več dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več 

reprezentativnih združenj delodajalcev, ena od strank kolektivne pogodbe predlaga 

ministrici, pristojni za delo, da razširi veljavnost celotne kolektivne pogodbe ali njenega 

dela na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna 

pogodba. Ministrica, pristojna za delo, ugotovi razširjeno veljavnost celotne ali dela 

kolektivne pogodbe, če je kolektivno pogodbo sklenil en ali več reprezentativnih sindikatov 

in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, katerega člani zaposlujejo več kot 

polovico vseh delavcev pri delodajalcih, za katere se predlaga razširjena veljavnost 

kolektivne pogodbe. 

 

Na podlagi podatkov AJPES o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov 

posameznikov v Republiki Sloveniji v letu 2017 in števila zaposlenih delavcev pri članih 

podpisnikov KPDTS je ministrica, pristojna za delo ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za 

izdajo predlaganega sklepa. 

 

POMEMBNO! 

Ministrica, pristojna za delo, je dne 9. 10. 2018 izdala sklep, številka 02047-4/2006-

74, s katerim se ugotovi razširjena veljava celotne Kolektivne pogodbe dejavnosti 

trgovine Slovenije, sklenjene dne 16. 7. 2018, na vse delodajalce, ki kot glavno 

dejavnost opravljajo kakršnokoli dejavnost, ki je razvrščena v področje »G – 

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil« Standardne klasifikacije 

dejavnosti. 

 

Navedeno pomeni, da KPDTS velja za vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost 

opravljajo katerokoli dejavnost, razvrščeno v področje G SKD (G 45 – Trgovina z 

motornimi vozili in popravila motornih vozil, G 46 – Posredništvo in trgovina na debelo, 

razen motornih vozil in G 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), ne glede na 

njihovo članstvo pri podpisnikih KPDTS. 

 

 

 


