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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga raziskuje praktično poznavanje delovnopravne zakonodaje med 

zaposlenimi v trgovski panogi in poznavanje načinov za uresničitev delavskih pravic; kakšne 

pravice imajo zaposleni v trgovski panogi, na koga se obrnejo ob kršenju pravic. S pomočjo 

vprašalnika smo poskušali analizirati poznavanje zakonodaje v praksi in način uveljavljanja le-

teh v primeru morebitnih kršitev. Na podlagi izsledkov izvedene raziskave ugotavljamo, da 

zaposleni svojih pravic ne poznajo dovolj dobro in da jih zaradi bojazni pred izgubo službe ne 

uveljavljajo.  

Ključne besede: delovnopravna zakonodaja, pravice, trgovska panoga, zaposlitev. 

SUMMARY 

Final project work is examining actual knowledge and understanding of labour laws among the 

employees in the trade sector; and their knowledge of how to exercise legal protection of their 

rights in case of abuse or mistreatment. With the help of a questionnaire, we tried to analyze 

the knowledge of the legislation in practice and how to enforce them in case of major violations. 

The research shows that employees do not sufficiently know their legal rights and due to fear 

of losing their livelihood do not seek assistance and legal protection of their rights.  

Keywords: labour, trade sector, knowledge, legal protection, legal rights. 

UDK: 349.2:339(043.2) 
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1 UVOD 

V zaključni projektni nalogi obravnavam nepoznavanje delovnopravne zakonodaje v dejavnosti 

trgovine. Osredinila sem se na tiste določbe zakonodaje in kolektivnih pogodb, ki so po mojem 

mnenju za zaposlene v trgovski dejavnosti najpomembnejše: to so določbe o delovnem času in 

plačah. V prvem (teoretičnem) delu naloge analiziram pravno ureditev omenjenega področja, v 

drugem (empiričnem) delu pa predstavljam izsledke raziskave. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Delo je dejavnost, s katero si človek zagotavlja ekonomske razmere za življenje. Opravlja ga 

lahko kot posameznik, neodvisno od drugih, lahko pa se vključi v organiziran delovni proces v 

različnih vrstah organizacij, v katerih se opravlja delo (Vodovnik in Tičar 2016). Pravila, ki 

urejajo pravno razmerje med delavcem in delodajalcem, označujemo kot pravila delovnega 

prava. Temeljni zakon na tem področju je Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-

1, Uradni list RS, št. 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16, 15/17 in 22/19). Delavec in delodajalec 

morata poleg ZDR-1 in drugih zakonov, ki določajo pravice in obveznosti iz delovnega 

razmerja, upoštevati tudi kolektivne pogodbe, ki zavezujejo delodajalca¸ ter splošne akte 

delodajalca. 

Področje delovnega prava je v Sloveniji dobro regulirano (Bohinc 2019) in sindikati so dobro 

organizirani ter precej vplivni, v praksi pa v odnosu delodajalec ‒ delavec še vedno prihaja do 

številnih nepravilnosti, kar lahko skoraj vsakodnevno zaznamo tudi v medijih. Tako Bohinc 

ocenjuje delovnopravno problematiko v Sloveniji: »Zakonodaja je dobra, le izvajanje ni 

učinkovito oz. je preveč kršitev« (Bohinc 2019). Podobno tudi Dernovšek (2012) meni, da je 

slovenska zakonodaja dobra, problem pa je v njenem izvajanju. 

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju: IRSD), ki je nadzorni državni organ 

na področju delovnih razmerij, v svojemu poročilu o delu za leto 2019 (IRDS 2019) navaja, da 

se spoštovanje delovnopravne zakonodaje počasi izboljšuje, vendar je v praksi še vedno veliko 

kršitev. 

Preglednica 1: Število ugotovljenih kršitev in število inšpekcijskih nadzorov, 2010–2019 

Leto  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Število kršitev 6.456 5.986 8.323 9.762 10.802 10.358 11.788 11.363 10.103 10.889 
Število nadzorov 9.908 9.626 9.027 10.958 9.759 8.539 7.754 7.649 6.879 8.013 

Vir: IRSD 2019. 

Po podatkih IRSD (2019) se poleg gradbeništva največ kršitev dogaja v dejavnosti trgovine. 

Gre za gospodarsko pomembno panogo, v kateri je po statističnih podatkih zaposlenih več kot 

110.000 oseb (SURS 2021a). Na nepravilnosti v trgovinski panogi opozarja tudi Sindikat 
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delavcev trgovine Slovenije (Šubic 2018). Zaposleni v tej dejavnosti se največkrat srečujejo s 

kršitvami določb o delovnem času. Sem spadajo: problem neenakomerne razporeditve 

delovnega časa; problem neupoštevanja časa, ki je namenjen za pripravo na delo in zaključek 

dela; problem brisanja presežka ur ter vodenje dvojnih evidenc delovnega časa in podobno 

(Sindikat delavcev trgovine Slovenije 2015). Poleg kršitev v povezavi z delovnim časom se po 

podatkih IRDS (2019) veliko kršitev nanaša tudi na plačilo za delo. Sem sodijo: neizplačilo 

plač, prepozno izplačilo plač, neizplačilo regresa in dodatkov, kršitve v povezavi z minimalno 

plačo in tako naprej. Teorija (Laporšek, Franca in Arzenšek 2018) pa poleg navedenega 

opozarja še na porast zaposlovanja za krajši delovni čas, pri čemer so problematične predvsem 

situacije, ko se od zaposlenih za krajši delovni čas pričakuje opravljanje dela tudi čez 

dogovorjeni krajši čas.  

Izhajajoč iz zgoraj navedenega se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da je ob sodobni in 

primerni zakonski ureditvi v praksi prisotnih toliko kršitev delavskih pravic. V povezavi s tem 

Stefančič in Zirnstein (2018) menita, da je v Sloveniji problem predvsem implementacija 

obstoječe zakonodaje v praksi. Razloge za nespoštovanje zakonodaje vidita v tem, da si delavci 

zaradi bojazni pred povračilnimi ukrepi delodajalca ne upajo uveljavljati svojih pravic 

(Stefančič in Zirnstein 2018). V povezavi s kršitvami delavskih pravic v dejavnosti trgovine pa 

na podlagi lastnih izkušenj ocenjujemo, da je problem tudi v nepoznavanju teh pravic 

(nepodučenosti delavcev). V tej nalogi preverjamo prav slednje: v kolikšni meri je kršitve 

zakonodaje (če sploh) mogoče pripisati njenemu nepoznavanju in v kolikšni meri je 

nespoštovanje zakonodaje posledica tega, da si zaposleni v praksi ne upajo uveljavljati svojih 

pravic?  

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati praktično poznavanje delovnopravne zakonodaje 

zaposlenih v trgovski panogi in poznavanje načinov za uresničitev delavskih pravic. Pri analizi 

poznavanja delovnopravne zakonodaje se osredinjamo na tiste delovnopravne vsebine oziroma 

področja, pri katerih je bilo v preteklosti zaznati največ kršitev, in sicer:  

 delovni čas; 

 izplačilo plač; 

 delo s krajšim delovnim časom. 

V povezavi s poznavanjem načinov za uveljavitev delavskih pravic se osredinjamo na to, kako 

so zaposleni pridobili informacije o načinih za uveljavitev delavskih pravic; ali so se sploh 

odločili za uveljavitev neke svoje konkretne pravice, ki je bila kršena; katere načine so 

uporabili; kakšen je bil rezultat tega uveljavljanja. Pri raziskavi se omejujemo na maloprodajne 

trgovine v trgovskih središčih. Nanje smo se osredinili zato ker predvidevamo, da je ravno v 

teh trgovinah največ posebnosti v povezavi z delovnim časom in s plačilom za delo (delo v več 

izmenah, delo ob sobotah, praznikih in dela prostih dnevih, nadurno delo, dodatki za delo v 
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manj ugodnem delovnem času, plačilo nadur in podobno). V analizo smo vključili: 

supermarkete, klasične trgovine, trgovine s prodajo tehničnih izdelkov in trgovine s programom 

tekstilnih izdelkov. 

Cilji naloge so: 

 analiza teorije; 

 analiza delovnopravne zakonodaje v izbranih vsebinah; 

 analiza sodne prakse na tem področju; 

 oblikovanje anketnega vprašalnika in izvedba raziskave; 

 sinteza; 

 priporočila. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu bomo analizirali 

teorijo in zakonodajo na izbranih področjih delovnega prava. Empirični del vsebuje raziskavo, 

v kateri smo skušali izvedeti, v kolikšni meri zaposleni v dejavnosti trgovine v praksi poznajo 

svoje pravice in načine za njihovo uveljavljanje.  

Pri izdelavi naloge smo uporabili naslednje metode dela:  

 metodo kompilacije (povzemanja); 

 metodo komparacije (primerjanja); 

 analizo zakonodaje in sodne prakse; 

 sintezo (združitev rezultatov kompilacije, komparacije in analize v nova spoznanja). 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V nalogi smo se osredotočili samo na maloprodajo in ne na vsa področja trgovine. Rezultati 

opravljene raziskave niso reprezentativni za celotno panogo trgovine.  
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2 OPIS TRGOVSKE DEJAVNOSTI 

Trgovina je opravljanje trgovinske dejavnosti, ki obsega nakupovanje blaga z namenom 

nadaljnje prodaje ne glede na to, ali je blago prodano v nespremenjenem ali spremenjenem 

(obdelava, predelava in dodelava) stanju (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

2020). 

Temeljna dejavnost trgovine je posredovanje nabavljenega blaga kupcem, končnim 

porabnikom. Pri tem govorimo o opravljanju storitvene dejavnosti posredovanja blaga od 

proizvodnje do porabe. Trgovina poskrbi, da je blago pravočasno na prodajnih policah, in sicer 

po ceni, ki je sprejemljiva za kupce in ki zagotovi, da trgovski družbi prinese dobiček (Marolt 

in Tekavec 2009). Zakon o trgovini (v nadaljevanju: ZT, Uradni list RS, št. 24/08, 47/15 in 

139/20) določa način in pogoje za opravljanje trgovinske dejavnosti. 

Trgovinska dejavnost je v SKD evidentirana v skupino G: TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN 

POPRAVILA MOTORNIH VOZIL. 

V Sloveniji je bilo na dan 31. 3. 2021 vpisanih 223.189 subjektov. Od tega jih ima 27.986 

registrirano dejavnost G TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL, kar znaša 8 % (AJPES 2021). 

Preglednica 2:  Poslovni subjekti v poslovnem registru Slovenije po področjih dejavnosti 

SKP po skupinah, stanje na dan 31. 3. 2021 

Mesec Skupaj 

Skupaj 223.189 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 3.775 
B Rudarstvo 98 
C Predelovalne dejavnosti 21.091 
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 1.479 
E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolj 466 
F Gradbeništvo  21.994 
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil  27.986 
H Promet in skladiščenje  9.182 
I Gostinstvo 11.802 
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 11.030 
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 2.490 
L Poslovanje z nepremičninami 5.003 
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 38.549 
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 8.406 
O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti 2.906 
P Izobraževanje  7.890 
Q Zdravstvo in socialno varstvo 6.208 
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti  15.525 
S Druge dejavnosti  27.298 

se nadaljuje 
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Mesec Skupaj 
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo  2 
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in tele 9 

Vir: AJPES 2021. 

Trgovine v Sloveniji delimo na notranje in zunanje trgovinske organizacije.  

Notranje trgovske organizacije delimo na: trgovine na drobno, trgovine na debelo ter trgovine 

na drobno in debelo. Zunanje trgovinske organizacije večinoma tržijo na tujih trgih.  

Trgovska dejavnost je najmočnejša gospodarska panoga v Sloveniji. S svojimi prihodki ustvari 

skoraj 35 % prihodkov prodaje v gospodarstvu. V zadnjih desetih letih je zelo napredovala, 

predvsem v tehnični opremljenosti trgovin in načinu poslovanja posameznih trgovin. V 

primerjavi z EU je slovenska trgovina zelo razvita. Prihodki od prodaje iz leta v leto rastejo. 

Tako so bili npr. leta 2018 prihodki za 4,7 % višji kot v letu 2017, v letu 2019 pa višji za 3,3 % 

kot v letu 2018 (SURS 2019). 

 
Slika 1: Indeksi realnega prihoda v trgovini na drobno, Slovenija (2015 = 100) 

Vir: SURS 2021b. 

Iz zadnjih razpoložljivih podatkov, ki jih je zbral statistični urad, izhaja, da je bilo v marcu v 

Sloveniji 891.055 delovnega aktivnega prebivalstva, od tega v trgovini 106.164, kar predstavlja 

13 %.  

Značilnosti dela v trgovini so naslednje: večinoma gre za dvoizmensko delo, navadno je delovni 

čas v dopoldanskemu času med 7. in 14. uro ter v popoldanskem med 13. in 21. uro. Iz 

preglednice 4 je razvidno, da večino zaposlenih v trgovski panogi predstavljajo ženske.  
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Preglednica 3: SKD-dejavnost, delovno aktivno prebivalstvo, marec 2021 

    

1 Delovno aktivno 

prebivalstvo-skupaj  

11 Zaposlene 

osebe-skupaj 

SKD dejavnost-skupaj  

1 Delovno aktivno  

prebivalstvo-skupaj  891.055 796.132 

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN 

POPRAVILA MOTORNIH VOZIL  

1 Delovno aktivno  

prebivalstvo-skupaj  114.222 106.164 

Vir: SURS 2021a. 

Preglednica 4:  Delovno aktivno prebivalstvo (SKD 2008) po: spol, SKD dejavnost, leto 

2020 

    2020 

Spol - skupaj  

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL  114.047 

Moški  

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL  55.004 

Ženske  

G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH 

VOZIL  59.043 

Vir: SURS 2021a. 

Povprečna plača za obdobje marec 2021 je v dejavnosti trgovine znašala 1.772,29 EUR. 

 
Slika 2: Povprečne mesečne plače (SKD 2008) po SKD-dejavnosti, Slovenija, bruto 

plača, plača za mesec (EUR) 2021 – M03 
Vir: SURS 2021c. 
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3 OSNOVNE TEMELJNE PRAVICE, KI BI JIH MORALI POZNATI ZAPOSLENI 

V TRGOVSKI DEJAVNOSTI 

V nadaljevanju predstavljamo osnovne temeljne pravice, ki bi jih morali poznati zaposleni v 

trgovski dejavnosti. Ker se po podatkih IRDS (2019) in sindikatov (Sindikat delavcev trgovine 

Slovenije 2015) večina kršitev delovno-pravne zakonodaje nanaša na delovni čas in izplačilo 

plače, se v nalogi osredotočamo predvsem na ti dve področji. 

Kršitve v zvezi s plačilom za delo so najpogosteje povezane z neizplačilom regresa za letni 

dopust. Kršitve plačila za delo zajemajo tudi kršitve, povezane z neizplačilom plač, s prepoznim 

izplačilom plač, dodatkov, kršitve v povezavi z minimalno plačo in podobno. Nadalje del 

kršitev prestavlja tudi ne izdaja pisnega obračuna plače. Delodajalci delavcem pogosto ne 

izdajajo pisnih obračunov plače, pogosta so tudi izplačila v gotovini, brez plačilnih list. (IRDS 

2019) 

Kršitve v zvezi z delovnim časom so povezane s tem, da imajo trgovine odpiralni čas čez dan 

in ne samo osem delovnih ur. Posledično to prinese povečano število nadur. V povezavi z 

nadurami se srečujemo z naslednjimi kršitvami: neprimerna evidenca delovnega časa, nadurno 

delo, kompenzacija opravljenih nadur, nadurno delo po POZ na krajši delovni čas, pisna 

odreditev nadurnega dela, ostajanje na delu – nadurno delo, prekoračitev dovoljenega števila 

nadur letno, nezakonito odrejeno nadurno delo. Ena izmed pogostih kršitev je tudi nepravilno 

beleženje delovnega časa. Evidence so pogosto vodene elektronsko in velikokrat ročno 

korigirane ter prilagojene potrebam delodajalca (Sindikat delavcev trgovine Slovenije 2015). 

3.1 Pravni viri, ki določajo pravice in obveznosti zaposlenih v trgovski dejavnosti 

Uvodno je treba pojasniti, da v teoriji ločimo dve veji normativnega urejanja delovnega prava: 

individualna delovna razmerja, ki obstajajo med delodajalci in delavci – posamezniki, ter 

kolektivna delovna razmerja, ki nastajajo med organizacijami oziroma združenji delodajalcev 

(zbornice, združenja) na eni in delavskimi organizacijami (sindikati) na drugi strani. 

Najpomembnejši pravni vir na področju individualnih delovnih razmerij je ZDR-1, kar se tiče 

plačila za delo pa moramo upoštevati še Zakon o minimalni plači (v nadaljevanju: ZMinP, 

Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18). Med najpomembnejše pravne vire na področju 

kolektivnega delovnega prava sodijo Zakon o kolektivnih pogodbah (v nadaljevanju: ZKolP, 

Uradni list RS, št. 43/06 – ZKolP in Zakon o reprezentativnosti sindikatov (v nadaljevanju 

ZRSin, Uradni list RS, št. 13/93). Za dejavnost trgovine velja Kolektivna pogodba dejavnosti 

trgovine Slovenije (v nadaljevanju: KPDTS, Uradni list RS, št. 52/2018). Ker se bomo v nalogi 

ukvarjali s kršitvami zakonodaje ki se nanaša na delovni čas, ter preučevali uresničevanje 

zakonodaje v praksi, pa ne smemo spregledati še Zakona o evidencah na področju dela in 

socialne varnosti (v nadaljevanju ZEPDSV, Uradni list RS, št. 40/06) ter Zakona o inšpekciji 

dela (v nadaljevanju ZID-1, Uradni list RS, št. 19/14 in 55/17). 
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Zakonodaja  

ZDR-1 je osrednji zakon s področja delovnega prava, ki ureja individualna delovna razmerja. 

V svojem jedru ureja pogodbo o zaposlitvi, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 

razmerja, varstvo nekaterih kategorij delavcev, uveljavljanje in varstvo pravic, obveznosti in 

odgovornosti iz delovnega razmerja ter delovanje in varstvo sindikalnih zaupnikov. V okviru 

posebnih določb obravnava položaj napotenih delavcev, delo otrok, dijakov in študentov ter 

ekonomsko odvisnih oseb (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

2021)  

ZDR-1 je bil sprejet 5. 3. 2013 in se je uveljavil 12. 4. 2013. Z Zakonom o spremembah in 

dopolnitvah zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A) je predstavljal celovito reformo trga dela, 

katere namen je bil vzpostaviti primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in 

možnostjo učinkovitejšega prilagajanja razmeram na trgu. Z zmanjšanjem stroškov pri 

zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za 

določen čas na drugi strani je sledil enemu bistvenih ciljev reforme, tj. zmanjšanju segmentacije 

oziroma razdrobljenosti trga dela. Poenostavil je postopke v povezavi s sklenitvijo in 

prenehanjem delovnega razmerja ter zmanjšal administrativne ovire. Omogočil je lažje 

prehajanje med delovnimi mesti oziroma deli pri delodajalcu in med delodajalci (notranja 

fleksibilnost in fleksibilnost trga dela). Zaradi preprečevanja zlorab je določil ukrepe za 

zagotavljanje večje pravne varnosti vseh zaposlenih (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 2021). 

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače 

ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo 

najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela polni delovni 

čas. Ob krajšem delovnem času od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne 

plače (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 2021). 

Zakonu o evidencah na področju dela (ZEPDSV) določa vrste in vsebino evidenc na področju 

dela in socialne varnosti, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način 

posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih 

pooblastil ter ostalih uporabnikov ki te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih 

nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali posameznicah ter za namene 

izvajanja statističnih, socialno ekonomskih in drugih raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago. 

Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) ureja pristojnost Inšpektorata Republike Slovenije za delo, 

pooblastila in pogoje za inšpektorico oziroma inšpektorja, naloge in pogoje za strokovno 

pomočnico oziroma strokovnega pomočnika, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske 

ukrepe in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom. 
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Kolektivna pogodba 

Kolektivno pogodbo sklepajo sindikati na strani delavca in združenje delodajalcev na strani 

delodajalcev. Kolektivne pogodbe so sestavljene iz obligacijskega in normativnega dela. V 

obligacijskem delu urejajo pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, lahko pa tudi način 

mirnega reševanja kolektivnih sporov. V normativnem delu pa kolektivne pogodbe navadno 

vsebujejo določbe, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri 

sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v povezavi s prenehanjem 

pogodbe o zaposlitvi, plačilo za delo ter druge osebne prejemke in povračila v povezavi z 

delom, varnost in zdravje pri delu ali druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med 

delodajalci in delavci ter zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu (Pisnik 

2020). 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije (v nadaljevanju: KPDTS) velja za vse 

delodajalce, ki imajo kot glavno dejavnost registrirano področje trgovinske dejavnosti G po 

SKD. Sklenjena je za obdobje od 15. 8. 2018 do 31. 12. 2022.  

Razmerje med ZDR-1 in kolektivno pogodbo  

Temeljna značilnost pravnega urejanja pravic iz delovnega razmerja je, da zakonodajalec z 

zakonom ureja le minimalne pravice, ki pa se v praksi lahko za delavce ugodneje urejajo s 

kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti delodajalca ali s pogodbami o zaposlitvi. Ne morejo 

pa se določati za delavce manj ugodno od zakona, razen v izjemnih primerih, ko zakon to 

izrecno dopušča (MDDSZ 2020). Če so s kolektivno pogodbo določeni višji znesek regresa, 

trajanje letnega dopusta, višja plača idr., kot določa ZDR-1, mora delodajalec zagotoviti 

pravice, kot jih določa veljavna KP.  

3.2 Pravna ureditev delovnega časa in plačila za delo v trgovski dejavnosti 

Kot smo že navajali na več mestih zgoraj, se večina kršitev pravic zaposlenih v trgovski 

dejavnosti nanaša na delovni čas in izplačilo plače. V nadaljevanju zato analiziramo predvsem 

tozadevne določbe zakonodaje in veljavne KP.  

3.2.1 Delovni čas 

ZDR-1 v 142. členu definira delovni čas kot efektivni delovni čas in čas odmora ter čas 

upravičenih odsotnosti z dela skladno z zakonom in s kolektivno pogodbo oziroma splošnim 

aktom. Efektivni delovni čas je vsak čas, v katerem delavec dela, kar pomeni, da je na voljo 

delodajalcu in izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi. Efektivni delovni 

čas je osnova za izračun produktivnosti dela. Kot delovni čas šteje tudi čas priprave na delo in 

zaključka dela, ter čas izvedbe inventure. V delovni čas ne spada čas prihoda/odhoda z dela.  
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Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur tedensko. Z zakonom oziroma s kolektivno 

pogodbo se lahko določi kot polni delovni čas delovni čas, ki je krajši od 40 ur tedensko, vendar 

ne manj kot 36 ur tedensko. Z zakonom ali drugim predpisom skladno z zakonom ali s 

kolektivno pogodbo se lahko določi za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za 

poškodbe ali zdravstvene okvare, polni delovni čas, ki traja manj kot 36 ur tedensko. Če polni 

delovni čas ni določen z zakonom ali s kolektivno pogodbo, se šteje kot polni delovni čas 

delovni čas 40 ur tedensko (ZDR-1, 143. člen). 

KPDTS v povezavi s tem v členih od 26 do 31 piše, da se pri delodajalcih glede na potrebe 

delovnega oziroma poslovnega procesa na posameznih področjih dela navadno uporabljajo 

naslednje vrste in oblike delovnega časa: 

 nepremični delovni čas; 

 premični delovni čas; 

 delno premični delovni čas; 

 deljen delovni čas; 

 izmenski delovni čas. 

Nepremični delovni čas je čas, pri katerem je točno določen čas prihoda in odhoda z dela 

(KPDTS). 

Premični delovni čas je čas, pri katerem je čas prihoda in odhoda z dela določen v razponu. V 

sistemu premičnega delovnega časa imajo posamezni pojmi naslednji pomen (KPDTS): 

 »dovoljen delovni čas« je razpon, v katerem lahko delavec opravi svojo delovno obveznost; 

omejuje ga ura najzgodnejšega dovoljenega prihoda na delo in ura najpoznejšega 

dovoljenega odhoda z dela; 

 »obvezni delovni čas« je tisti del dovoljenega delovnega časa, ko mora biti delavec prisoten 

na delu; 

 »premakljivi del delovnega časa« je časovni razpon, v katerem lahko delavec sam odloča 

o trenutku prihoda na delo in/ali odhoda z njega, razen če narava dela zahteva, da delavec 

ostane na delu, dokler ne konča posameznega opravila, ki je vezano na rok ali sodelovanje 

z drugimi delavci. 

Delno premični delovni čas je čas, pri katerem je točno določen čas prihoda na delo oziroma 

odhoda z dela, čas odhoda z dela oziroma prihoda na delo pa je določen v razponu. Delno 

premični delovni čas se določi, če zaradi narave dela ni mogoče vnaprej določiti začetka 

oziroma konca delovnega časa (KPDTS). 

Deljen delovni čas je čas, ko delavec opravlja delo s prekinitvijo polnega dnevnega delovnega 

časa, prekinitev pa traja najmanj eno uro. Dnevni delovni čas se lahko deli največ na dva dela 

(KPDTS). 

Izmenski delovni čas je čas, ko se delo izmenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski ali tudi 
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v nočni izmeni, ki traja v odvisnosti od pet- ali šestdnevnega delovnega tedna od šest do osem 

ur dnevno in se navadno ponavlja tedensko oziroma izjemoma dnevno po določenem 

ponavljajočem se vzorcu (KPDTS). 

Za delo v popoldanski izmeni se šteje delo, če delavec izpolni 75 % in več svoje redne dnevne 

delovne obveznosti po 12. uri. Za delo v nočni izmeni se šteje delo, če delavec izpolni 75 % in 

več svoje redne dnevne delovne obveznosti med 22. in 7. uro naslednjega dne (KPDTS). 

Delodajalec je, po 25. členu KPDTS, pred začetkom koledarskega oziroma poslovnega leta 

dolžan določiti letni razpored delovnega časa in o tem obvesti delavce in sindikate pri 

delodajalcu, vsaj petnajst dni pred začetkom leta. 

Opravljeno delo preko polnega delovnega časa imenujemo nadurno delo. Nadurno delo lahko 

traja največ osem ur na teden, največ 20 ur na mesec in največ 170 ur na leto ( ZDR-1, 144. 

člen). Delodajalec mora delavcu nadurno delo odrediti v pisni obliki praviloma pred začetkom 

dela. Če zaradi narave dela ali nujnosti opravljanja nadurnega dela ni možno odrediti nadurnega 

dela delavcu pisno pred začetkom dela, se lahko nadurno delo odredi tudi ustno. V tem primeru 

se po ZDR-1 pisna odreditev vroči delavcu naknadno, vendar najkasneje do konca delovnega 

tedna po opravljenem nadurnem delu, KPDTS pa določa, da se pisna odreditev vroči delavcu 

najkasneje v roku petih delovnih dni po opravljenem nadurnem delu  (KPDTS, 36. člen). 

Nadalje, 37. člen KPDTS navaja da je evidenco o dejansko opravljenih nadurah vodi 

delodajalec. Pisni nalog za odredbo nadur je hkrati nalog za obračun in plačilo nadurnega dela, 

razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.  

Delodajalec je dolžan sproti voditi evidenco o delovnem času in prisotnosti delavca na delu na 

način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda iz dela, čas odmora med delom, opravičene 

odsotnosti delavca, mesečni saldo ur in podobno. Na zahtevo delavca je delodajalec dolžan 

izdati pisni izpis evidence delovnega časa in popraviti morebitne nepravilnosti (KPDTS, 43. 

člen). Evidenca o delovnem času je urejena v ZEPDSV.  

IRDS v svojemu poročilu navaja, da zaradi opustitve vodenja evidenc, neustreznega vodenja 

evidenc (tudi prirejenih evidenc) in nekoliko pomanjkljive normativne ureditve, v praksi težko 

ugotovi nepravilnosti v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov. Omenjeni zakon 

namreč ne določa, da mora evidenca o izrabi delovnega časa zajemati tudi čas prihoda delavca 

na delo ter čas odhoda z dela, temveč govori le o številu ur (opravljene, neopravljene ure, 

opravljene ure v času nadurnega dela in podobno). Zato inšpektor ne more ugotoviti, kdaj so 

bile te ure opravljene, posledično pa tudi ne, ali so bili delavcem zagotovljeni počitki. Iz 

evidence o izrabi delovnega časa tudi ni razvidno, ali je delavec opravljal delo v enakomernem 

ali neenakomernem delovnem času in ali mu je bil omogočen odmor.  
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3.3 Odmori in počitki 

ZDR-1 v prvem odstavku 154. člena določa, da ima delavec med dnevnim delom pravico do 

odmora, ki traja 30 minut. Delavec, ki dela krajši delovni čas, vendar najmanj štiri ure dnevno, 

ima pravico do odmora med dnevnim delovnim časom v sorazmerju s časom, prebitim na delu. 

Čas odmora med dnevnim delom se všteva v delovni čas. Namen odmora je povrnitev 

delavčevih psihofizičnih sposobnosti. 

KPDTS v 48. členu opredeljuje odmore in počitke podrobneje. Ob polnem delovnem času se 

lahko odmor med delom določi v dveh ali več delih.  

Delavec ima v obdobju 24 ur pravico do počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 12 oziroma 

izjemoma 11 ur. Ob izmenskem delu in deljenem delovnem času se dnevni počitek zagotavlja 

v obdobju, ki ni daljše od štirinajst dni.  

Delavec ima v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega počitka (12 oziroma 

11 ur) pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Dan tedenskega počitka se ne 

sme nadomeščati z odrejeno izrabo letnega dopusta. 

Povprečno minimalno trajanje tedenskega počitka (24 ur) se lahko zagotavlja v obdobju, ki ni 

daljše od 14 dni, v primerih: 

 ko narava dela zahteva stalno prisotnost;  

 ko narava dejavnosti zahteva kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev; 

 ko se pojavi nepredvideno povečan obseg dela. 

3.4 Tedenski počitek 

ZDR-1 in KPDTS v povezavi s tedenskim počitkom v 156. členu (ZDR-1) in 48. členu 

(KPDTS) pišeta, da ima delavec v obdobju sedmih zaporednih dni poleg pravice do dnevnega 

počitka (12 oziroma 11 ur) pravico do počitka v trajanju najmanj 24 neprekinjenih ur. Dan 

tedenskega počitka se ne sme nadomeščati z odrejeno izrabo letnega dopusta.  

3.5 Letni dopust 

Letni dopust je neodtujljiva pravica delavca do plačane odsotnosti z dela in ga ureja že ZDR-1. 

Pravico do letnega dopusta pridobi delavec takoj s sklenitvijo delovnega razmerja. 

V 159. členu Zakona o delovnih razmerjih je določeno, da: 

 delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja; 

 letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na 

to, ali dela delavec polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega; minimalno število 

dni letnega dopusta delavca je odvisno od razporeditve delovnih dni v tednu za 
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posameznega delavca; 

 ima starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki 

neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo skladno s predpisi, ki urejajo 

družinske prejemke, pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta; 

 ima delavec pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni 

dopolnil 15 let starosti. 

ZDR-1 v 31. členu določa, da mora vsaka pogodba o zaposlitvi vsebovati določilo o letnem 

dopustu oziroma načinu določanja letnega dopusta, lahko pa se v pogodbi glede tega določila 

stranki sklicujeta na veljavne zakone, kolektivne pogodbe oziroma splošne akte delodajalca. 

Po 164. členu ZDR-1 se delavec pravici do letnega dopusta ne more odpovedati. Prav tako je 

za neizrabljen dopust dovoljeno izplačilo denarnega nadomestila. Izjema je mogoča ob 

prenehanju delovnega razmerja. 

Prazniki in dela prosti dnevi, odsotnost zaradi bolezni ali poškodbe ter drugi primeri opravičene 

odsotnosti z dela se ne vštevajo v dneve letnega dopusta. (ZDR-1, 160. člen). 

Letni dopust se določa in izrablja v delovnih dneh. Kot dan letnega dopusta se šteje vsak delovni 

dan, ki je po razporeditvi delovnega časa pri delodajalcu za posameznega delavca določen kot 

delovni dan. 

Delodajalec mora pri odmeri letnega dopusta upoštevati število delovnih dni v tednu za vsakega 

delavca in temu prišteti še dodatne dneve dopusta, ki pripadajo delavcu glede na merila iz 

kolektivne pogodbe o trgovini (npr. zahtevnost dela, izobrazba, težji delovni pogoji, delovna 

uspešnost itn.) (Krivic in Toš Zajšek, 2020). 

3.6 Regres za letni dopust 

Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je regres pravica vseh zaposlenih, pri 

čemer je ta neločljivo povezana s pridobitvijo pravice do letnega dopusta. To pomeni, da 

delavec s sklenitvijo delovnega razmerja pridobi tudi pravico do letnega dopusta in posledično 

zaradi tega pridobi tudi pravico do regresa za letni dopust. Tako je regres pravica, ki se veže na 

pridobitev pravice do letnega dopusta. 

ZDR-1 v prvem odstavku 131. člena določa, da je delodajalec dolžen delavcu, ki ima pravico 

do dopusta, izplačati regres najmanj v višini minimalne plače, ki se mora delavcu izplačati 

najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Se pa lahko s kolektivno pogodbo na ravni 

dejavnosti ob nelikvidnosti delodajalca določi poznejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje 

do 1. novembra tekočega koledarskega leta. 

Delavec pridobi v posameznem koledarskem letu pravico do koriščenja celotnega letnega 
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dopusta, le če je bil v tem celotnem koledarskem letu dejansko tudi zaposlen. Če ni bil zaposlen 

vse leto, pripada delavcu le sorazmerni del regresa za letni dopust. Če je bil delavec zaposlen 

pri več različnih delodajalcih, se breme dopusta in regresa sorazmerno s trajanjem zaposlitve 

porazdeli med vse te delodajalce. ZDR-1 tako določa, da če ima delavec pravico do izrabe le 

sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico tudi le do sorazmernega dela regresa za letni 

dopust.  

Delodajalec je načelno dolžan svoje obveznosti do plačila regresa za letni dopust do delavca 

izplačati v denarni obliki. Tako se mora izplačilo regresa v večini primerov opraviti v denarju. 

Izjema je izplačilo regresa v nedenarni obliki. To je mogoče, le če to določa kolektivna 

pogodba.  

KPDTS v povezavi s tem v 79. členu piše, da je delodajalec dolžen izplačati regres za letni 

dopust, kot ga določa zakon, pri čemer pa lahko del regresa izplača v nedenarni obliki. Denarno 

izplačani znesek predstavlja najmanj 55 % določenega regresa. Preostanek zneska, ki se izplača 

v nedenarni obliki, je delodajalec dolžan zagotoviti v obliki, s katero je delavcu omogočen 

nakup širokega nabora izdelkov, ki jih potrebuje za zadovoljevanje vsakodnevnih življenjskih 

potreb, ta pa mora biti po vrednosti enakovredna denarni obliki. 

3.7 Plačilo za delo 

Plačilo za delo je bistveni element delovnega razmerja in je temeljna sestavina pogodbe o 

zaposlitvi. Temeljni predpis, ki podrobneje ureja plačilo za delo v Sloveniji, je ZDR-1. Ureja 

sestavine plače, ki jo delavec dobi na podlagi opravljanja dela, in druga plačila, ki niso 

neposredno povezana z opravljanjem dela, ampak že s samim dejstvom obstoja delovnega 

razmerja. 

S podpisom pogodbe o zaposlitvi se delavec zaveže, da bo delo opravljal, delavec pa, da bo 

delavcu za opravljeno delo izplačal plačo. Delavcu plačilo za delo prestavlja motivacijski 

dejavnik, na osnovi katerega se odloči za sklenitev pogodbe o delu. Delodajalcu plačilo za delo 

predstavlja strošek dela.  

ZDR-1 v 31. členu med obveznimi sestavinami pogodbe o zaposlitvi določa, da mora pogodba 

o zaposlitvi vsebovati določilo o znesku osnovne plače delavca v evrih, ki mu pripada za 

opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi, in o morebitnih drugih plačilih. Treba je opozoriti, da 

osnovna plača delavca, ki je dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi, ne more biti nižja, kot je 

dogovorjena najnižja osnovna plača za posamezni tarifni razred po KPDTS (Krivic in Toš 

Zajšek 2020). KPDT v 64. členu določa, da je plača sestavljena iz: osnovne plače, dela plače 

za delovno uspešnost, dela plače za poslovno uspešnost, če je dogovorjena pri delodajalcu, in 

dodatkov. Nadalje v 70. členu navaja, kaj vštevamo med dodatke: dodatki za pogoje dela, ki 

izhajajo iz razporeditve delovnega časa, ki je za delavca manj ugoden, dodatki za pogoje dela, 
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ki izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu 

in dodatek za delovno dobo. Ker se v nalogi in raziskavi ukvarjamo s tistimi določbami 

zakonodaje, kjer je največ kršitev, na tem mestu izpostavljamo samo dodatke, ki delavcu 

pripadajo za delo v manj ugodnem delovnem času. Po KPDT so to: čas dela v popoldanski ali 

nočni izmeni, delo v deljenem delovnemu času, nočno delo, nadurno delo, delo na nedelje, delo 

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

določeni kot dela prosti dnevi. 

Plačilni dan je opredeljen v 134. členu ZDR-1, kjer je določeno, da se plača izplača za plačilno 

obdobje, ki ne sme biti daljše od enega meseca, lahko pa se izplača najkasneje 18 dni po preteku 

dogovorjenega plačilnega obdobja. 

Na podlagi 6. člena ZMinP minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa 

znesek minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 

1.024,24 eura. 

ZDR-1 v 137. členu določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v 

primerih in trajanju, določenih z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela zaradi 

razlogov na strani delodajalca. Le v primerih, kadar delavec ne dela zaradi opravičljivih 

razlogov, mu pripada nadomestilo plače. 
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4 VLOGA SINDIKATOV PRI ZAŠČITI ZAPOSLENIH 

Socialno-ekonomske pravice so pomemben del človekovih pravic in svoboščin in so se razvile 

iz njih. Te pravice si morajo delavci izboriti – predvsem na delovnem mestu.  

Tu igra pomembno vlogo sindikat, ki mora s svojim delovanjem soustvarjati razmere, v katerih 

bodo ustavne določbe prenesene v takšno zakonodajo, ki bo omogočala socialno-ekonomske 

pravice na zadovoljivi ravni in v katerih bo zagotovljeno izvajanje takšne zakonodaje. 

Socialno-ekonomske pravice najučinkoviteje varujejo le delavci, ki se sindikalno organizirajo 

in ki sindikat uporabijo kot sredstvo za varovanje svojih pravic. Sindikati morajo na vseh ravneh 

svoje organiziranosti – od delovnega mesta pa do državne ravni – učinkovito usklajevati in 

varovati interese članov, sindikalni zaupniki in funkcionarji pa morajo biti strokovno 

usposobljeni za svoje delovanje. 

Najpomembnejše področje delovanja sindikata je varovanje in izboljševanje socialno-

ekonomskih pravic članov, in sicer po demokratični parlamentarni poti. Pri tem sindikati 

koristijo vse načine in sredstva, ki jim jih dajejo ustava, zakonodaja, mednarodne konvencije in 

mednarodni sporazumi (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 2012).  

Člani Sindikata delavcev trgovine Slovenije so udeleženi nekaterih ugodnosti. Med drugim 

imajo pravico do brezplačnega pravnega varstva in pravne pomoči, če so najmanj šest mesecev 

pred nastankom zadeve, ki zahteva pravno pomoč, člani sindikata in imajo plačano članarino. 

Pomoč je članom zagotovljena, ko je podan sum kršitve Zakona o delovnih razmerjih, 

Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije, Zakona o invalidskem in pokojninskem 

zavarovanju, zdravstvenega zavarovanja itn. skladno s Pravilnikom o pravni pomoči in je 

organizirana na sedežih območnih organizacij ZSSS. 

Zaposleni v trgovski dejavnosti Slovenije so večinoma včlanjeni v Sindikat delavcev trgovine 

Slovenije (v nadaljevanju SDTS). SDTS je samostojna, reprezentativna, neodvisna, 

nestrankarska in neprofitna prostovoljna organizacija delavcev, v katero se včlanjujejo delavci, 

ki delajo v dejavnosti trgovine, da bi v njej skupaj in na organiziran način izražali in uresničevali 

svoje posamične in skupne interese; ter skladno s slovensko zakonodajo, mednarodnimi 

konvencijami in načeli pravne države varovali svoj ekonomsko-socialni položaj in pravice 

delavcev. 

SDTS se v skladu s svojim programom in zaradi skupnih interesov povezuje v Zvezo svobodnih 

sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS) in z drugimi sindikati (Zveza svobodnih sindikatov 

Slovenije 2019). Brez sindikatov zaposleni ne bi imeli dodatka za prevoz na delo, regresa za 

letni dopust, povračila za prehrano, dodatka za delovno dobo, plačanega odmora, odpravnin, 

plačanih dni bolniške odsotnosti. Brez sindikatov bi bile nižje plače, pokojnine in dodatki, imeli 

bi slabše pogoje za upokojevanje, manj dni dopusta, bistveno slabše pogoje dela, ipd. (Zveza 
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svobodnih sindikatov Slovenije b. l.). 

V letu 2018 je SDTS z delodajalci izpogajal novo KPDTS. Podpis nove pogodbe je močno 

odmeval v medijih. V pogajanjih za novo KPDTS si je sindikat prizadeval zlasti za povišanje 

plač in nadomestil, delodajalska stran pa je vztrajala na odpravi vseh omejitev za nedeljsko in 

praznično delo.  

S svojimi prizadevanji je SDTS med drugih uspel doseči: 

 povišanje plač in nadomestil,  

 natančne definicije razporeditve delovnega časa, varovanih kategorij,  

 omejitev dela ob nedeljah na dve nedelji na mesec,  

 uskladitev plač z inflacijo,  

 izenačitev regresa z minimalno plačo,  

 omejitev števila dela na prazničen dan,  

 itn. 
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5 RAZISKAVA 

V zaključni projektni nalogi raziskujemo poznavanje delovnopravne zakonodaje v trgovinski 

dejavnosti v praksi. Kot metodo raziskave smo uporabili anketo.  

5.1 Splošno  

V zastavljeni anketi nas je zanimalo predvsem, v kolikšni meri zaposleni v dejavnosti trgovine 

v praksi poznajo svoje pravice in načine za njihovo uveljavljanje. Vse pridobljene podatke smo 

zbrali in analizirali s pomočjo programa Microsoft Excel. 

5.2 Metodologija raziskave 

Anketa je bila objavljena na spletni strani www.1ka.si. Pred anketo smo si zastavili vsaj 100 

odgovorov kot ciljno število vzorca. V anketiranemu obdobju se je odzvalo 108 anketirancev. 

Od vseh anket je bilo 72 anket izpolnjenih v celoti; nepopolne ankete smo izločili. v analizo 

smo vključili vseh 72 v celoti izpolnjenih anket. Anketni vprašalnik je bil aktiven med 19. 5. 

2021 in 7. 6. 2021. Anketa je bila sestavljena iz 28 vsebinskih vprašanj, 2 vprašanj, vezanih na 

zaposlitev, in 3 demografskih vprašanj. Vprašanja so bila zaprtega tipa, pri čemer so anketiranci 

lahko izbirali samo med ponujenimi odgovori. Pri nekaterih vprašanjih je bilo mogoče izbrati 

več odgovorov. 

5.3 Rezultati in analiza 

Rezultati izvedene ankete so razdeljeni po kriterijih demografske analize, značilnosti zaposlitve  

in analize poznavanja delovnopravne zakonodaje.  

5.3.1 Demografska analiza 

Slika 1 prikazuje število vzorec anketirancev glede na spol. Iz nje je razvidno, da je bilo od 72 

udeleženih anketirancev 25 % (18 anketirancev) moških, 75 % (54 anketirancev) pa je bilo 

žensk. Iz tega lahko sklepamo, da je v trgovinski dejavnosti zaposlenih več žensk kot moških.  
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Slika 3: Struktura po spolu 

Vprašanje o starosti anketirancev nam pove, da je največje število anketirancev v skupini od 25 

do 35 let (35 %), sledi skupina od 35 do 45 let (26 %). Najmanj anketirancev je v skupini nad 

55 let (4 %).  

 
Slika 4: Starostna struktura 

Slika 3 prikazuje doseženo formalno izobrazbo anketiranih. Največje število anketirancev ima 

doseženo srednješolsko izobrazbo (49 %), 22 % anketiranih ima doseženo visokošolsko ali 

univerzitetno izobrazbo, 17 % poklicno izobrazbo, 8 % višješolsko izobrazbo in le 3 % 

magisterij ali doktorat.  
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Slika 5: Izobrazbena struktura 

5.3.2 Značilnosti zaposlitve 

Prvo vprašanje je poizvedovalo, na kakšni podlagi so zaposleni v podjetju. Od 72 anketirancev 

ima 10 anketirancev pogodbo o zaposlitvi za določen čas, 57 pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 

čas in štirje so zaposleni kot študentje. Pogodbenih delavcev ni, ena oseba je zaposlena kot 

upokojena oseba.  

 
Slika 6: Tip zaposlitve 

Pri drugemu vprašanju nas je zanimalo, ali so anketiranci zaposleni za polni ali skrajšani 

delovni čas. Od 72 anketiranih jih je 66 je odgovorilo, da so zaposleni za polni delovni čas, 6 

pa, da so zaposleni za skrajšani delovni čas.  
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Slika 7: Delovni čas 

5.3.3 Analiza poznavanja delovnopravne zakonodaje 

V drugem delu vprašalnika smo poskušali izvedeti, koliko zaposleni poznajo delovnopravno 

zakonodajo, ali so imeli izkušnje s kršitvami, ali so svoje pravice uveljavljali in na kak način 

so jih uveljavljali. 

Sklop – Splošno poznavanje delovnopravne zakonodaje 

Poznavanje delovnopravne zakonodaje se med zaposlenimi razlikuje. Anketirance smo 

vprašali, kako dobro poznajo delovnopravno zakonodajo – ZDR-1, ZVZD-1 in KPDT. 

Preglednica 5: Lastna ocena poznavanja pravic in obveznosti 

  

Ne 

poznam 

Zelo 

slabo Slabo Dobro 

Zelo 

dobro Odlično 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)  13 % 15 % 18 % 43 % 8 % 3 % 

Zakon o varnosti in zdravja pri delu  

(ZVZD-1) 14 % 21 % 14 % 38 % 11 % 3 % 

Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine 

(KPDT)  28 % 14 % 29 % 22 % 4 % 3 % 

Pri poznavanju ZDR-1 je 54 % anketirancev označilo svoje poznavanje za dobro, zelo dobro 

ali odlično, 46 % pa jih je označilo, da ZDR-1 ne pozna ali slabo pozna.  

Polovica anketirancev je ocenilo, da ne pozna ZVZD-1, preostalih 51 % pa jih ocenjuje, da 

zakon pozna dobro ali zelo dobro.  

Najbolj nas je zanimalo poznavanje KPDT – samo 29 % anketirancev je ocenilo svoje 

92 %

8 %

polni delovni čas skrajšanI delovni čas
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poznavanje kolektivne pogodbe kot dobro ali zelo dobro. 72 % anketirancev je na isto vprašanje 

odgovorilo, da pogodbe ne pozna.  

Pri vprašanju o poznavanju vrst delovnega časa je največ anketirancev odgovorilo, da pozna 

izmenični delovni čas, in sicer 27 %. Anketiranci najslabše poznajo delno premični delovni čas. 

Razvidno pa je, da precej slabo poznajo različne možnosti, ki so omogočene s KPDT. 

 
Slika 8: Poznavanje oblik delovnega časa 

Pri petem vprašanju smo testirali poznavanje pravne ureditve izmenskega dela. Navedli smo, 

da se za delo v popoldanski izmeni šteje delo, pri katerem delavec izpolni 75 % in večino svoje 

redne delovne obveznosti po 12. uri. Sedeminšestdeset procentov anketirancev je odgovorilo, 

da ti podatki držijo, 33 %, da podatek ne drži; to kaže, na to, da so zaposleni o tej vsebini precej 

dobro informirani. 

 
Slika 9: Popoldansko izmensko delo 

V naslednjemu vprašanju smo želeli preveriti poznavanje pravice do dodatka za izmensko delo. 
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Postavili smo trditev, da zaposlenemu, če enkrat tedensko dela v izmeni, pripada dodatek za 

izmensko delo. Večina anketirancev, 64 %, meni, da je zaposleni upravičen do dodatka, 31 % 

jih meni, da ni, in 6 % jih je pod drugo označilo, da ne vedo. Odgovori kažejo, da so zaposleni 

tudi o tej vsebini precej dobro informirani. 

 
Slika 10: Dodatek za izmensko delo 

Pri poznavanju vsebine letnega razporeda delovnega časa so anketiranci največkrat označili, da 

letni razpored vsebuje število delovnih dni v tednu za delavce (72 %), 54 % jih je označilo 

odgovor vrsto in obliko delovnega časa, dopuste in praznike je označilo 40 % anketirancev, 38 

% jih meni, da so v vsebini delovne sobote. Iz odgovorov je razvidno, da zaposleni po večini 

poznajo samo »število delovnih dni v tednu« ter »vrsto in obliko delovnega časa« kot elemente 

letnega razporeda, preostali elementi, kot so: »prazniki«, »dopust« in »delovne sobote«, pa so 

vsaj polovici neznani. 

 
Slika 11: Poznavanje letnega razporeda delovnega časa 
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Osmo vprašanje je preverjalo poznavanje, katere aktivnosti se štejejo kot delovni čas. Mogočih 

je bilo več odgovorov. Največ označenih odgovorov je bilo čas izvedbe inventure – 49 % 

anketirancev, 43 % jih meni, da je to čas priprave za delo, 42 % pa, da je to čas, potreben za 

zaključitev dela; 17 % anketirancev meni, da je to čas na poti v službo/iz službe. 

  
Slika 12: Poznavanje aktivnosti, ki se štejejo v delovni čas, potreben za dokončanje dela  

Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, koliko znaša tedensko polni, enakomerno razporejen 

delovni čas. Ponudili smo štiri možnosti, in sicer: 40, 48, 50 ali 56 ur.  

Štirideset procentov anketirancev meni, da je to 40 ur, 28 % jih meni, da je to 48 ur, 23 % jih 

meni, da je odgovor 50 ur, le 9 % anketirancev pa je označilo 56 ur. Na žalost je iz odgovorov 

razvidno, da 77 % anketirancev ne pozna svojih zakonskih in pogodbenih pravic – to je 40 ur. 

Tako se izpostavljajo tveganju, da bo to neznanje delodajalec izkoristil in jim naložil preveliko 

tedensko časovno obremenitev. 

 
Slika 13: Omejitev tedenskega polnega in enakomerno razporejenega d. č. 
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Pri desetem vprašanju nas je zanimalo, koliko delovnih nedelj mesečno lahko delodajalec 

določi kot delovno obveznost. Največ anketirancev, 50 %, meni da sta to dve nedelji, 40 %, da 

je to ena nedelja, in 10 %, da so to tri nedelje. Po KPTD je število delovnih nedelj mesečno 

omejeno na dve nedelji.  

  
Slika 14: Maksimalno številno delovnih nedelj mesečno 

Sklop – Evidence delovnega časa 

Pri enajstemu vprašanju smo preverjali poznavanje obveznosti vodenja evidence prisotnosti na 

delovnem mestu; 33 % anketirancev meni, da je to obveznost delavca, 67 % pa, da je to 

obveznost delodajalca, kar je tudi pravilen odgovor; to nakazuje, da večina pozna, vendar je 

precej prostora za izboljšavo. 

 
Slika 15: Obveznost vodenje evidence delovnega časa 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

eno nedeljo dve nedelji tri nedelje

67 %

33 %

delodajalec delavec



 

26 

Drugo vprašanje, vezano za evidenco delovnega časa, se je nanašalo na evidenco o dejansko 

opravljenih nadurah. Sedeminšestdeset procentov meni, da je to delo delodajalca, 33 % jih 

meni, da naj bi to počel zaposleni sam. Po KPDT delodajalec vodi evidenco dejansko 

opravljenih nadur, ne glede na to, ali so plačane nadure ali pa so opravljene nadure izrabljene 

na drugačen način.  

 
Slika 16: Evidenca delovnega časa 

Sklop – Plače 

Preverjali smo poznavanje, kaj je pisni obračun plač. Skoraj vsi anketiranci, kar 93 %, so 

označili pravilni odgovor, da je to dokument, ki ga je delodajalec dolžen izstaviti delavcu vsak 

mesec ob izplačilu plače. Le 7 % anketirancev ni poznalo pravega odgovora.  

 
Slika 17: Poznavanje pisnega obračuna plače 
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Na vprašanje, kdaj se plača po ZDR-1 izplača najpozneje v mesecu, je večina vprašanih, 78 % 

anketirancev, odgovorila pravilno, da je to 18. dan v mesecu, 3 %, da je to 5. dan v mesecu, 

11 % jih meni, da je to 10. dan, 8 % vprašanih pravi, da je to 28. dan v mesecu. Ugotavljamo, 

da je 14 % zaposlenih pričakovalo zgodnejše izplačilo in 8 % bi jih bilo pripravljenih predolgo 

čakati na izplačilo plače; tako se ne bi zavedali, da jim je kršena pravica. 

 
Slika 18: Rok izplačila plače v mesecu 

Želeli smo preveriti tudi seznanjenost anketirancev o višini minimalne bruto plače. Ta se je s 1. 

januarjem 2021 zvišala z 940,58 EUR na 1.024,24 EUR. Iz ankete je razvidno, da 61 % 

anketirancev pozna višino minimalne bruto plače. Skrb vzbujajoče pa je to, da je 39 % 

anketirancev obkrožilo nižje zneske od zakonsko določenih in bi tako lahko mogoče privolili v 

manjše plačilo, kot ga zagotavlja trenutna ureditev (ZDR-1, KPDT).  

 
Slika 19: Višina minimalne bruto plače 
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Pri vprašanju, v katerih primerih je delavec upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki 

je zanj manj ugoden, smo ponudila nekaj odgovorov. Največ anketirancev, 61, meni da delavcu 

pripada dodatek za delo na praznike, nekaj manj, 58, jih meni, da je to dodatek za nočno delo,  

53 se jih je odločilo za čas dela v popoldanski izmeni (druga ali tretja izmena). Najmanj, 24, jih 

meni, da je delavec upravičen do dodatkov za delo v deljenem delovnem času, 29 jih meni, da 

do dodatka niso upravičeni. Kot drugo so navedeni razlogi: delo ob nedeljah, nadurno delo ali 

dodatno delo ob izrednih razmerah iz naslova naravnih katastrof ... 

 
Slika 20: Upravičenost do dodatkov 

Na vprašanje, komu pripada regres, 61 % anketirancev meni, da ta pripada vsem zaposlenim. 

33 % jih meni, da regres pripada vsem zaposlenim, ki delajo pri tem delodajalcu vsaj šest 

mesecev.  

 
Slika 21: Zaposlitev kot upravičenost do regresa 
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Sklop – Nadurno delo 

V naslednjemu sklopu vprašanj smo želeli preveriti poznavanje parametrov nadurnega dela. 

Postavili smo tri vprašanja.  

Prvo vprašanje je bilo, na kak način je delodajalec dolžan odrediti delavcu nadurno delo. Pri 

tem vprašanju je bilo mogočih več odgovorov. Tako je 67 % anketirancev izbralo odgovor 

pisno, 19 % odgovor ustno in 14 %, da je to lahko po telefonu. Nujno je, da se nadurno delo 

odredi v pisni obliki, saj je to podlaga za obračun nadurnega dela. Izjemoma je mogoče, da se 

nadurno delo odredi ustno, vendar je treba v petih dneh izdati pisno odredbo.  

 
Slika 22: Način odrejanja nadurnega dela 

Pri naslednjem vprašanju v tem sklopu nas je zanimalo, kaj se zgodi s plačilom, kadar 

delodajalec vnaprej ni odredil nadurnega dela. Sedemnajst procentov anketirancev meni, da jim 

plačilo v temu primeru ne pripada, 32 % jih meni, da jim plačilo pripada, če delodajalec 

naknadno odobri opravljene nadure, 51 % anketiranih pa meni, da jim plačilo pripada v vsakem 

primeru.  

 
Slika 23: Plačilo nadurnega dela 
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Tretje vprašanje se je nanašalo na plačilo za nadurno delo. Osemintrideset procentov vprašanih 

meni, da je to 10 %, 26 % je obkrožilo 20 % od osnovne plače, 25 % jih je obkrožilo, da je to 

30 % od osnovne plače. Enajst procentov anketirancev je izbralo odgovor drugo, pri čemer so 

pod komentar napisali, da ne vedo, kolika je višina plačila. Ugotavljamo, da 70 % anketiranih 

ne ve, kolikšen je dodatek za nadurno delo; tako se izpostavljajo morebitni zlorabi. 

 
Slika 24: Višina izplačila za nadurno delo 

Sklop – Pravice 

Pri zadnjem sklopu vprašanj smo se osredinili na poznavanje pravic, kje in kako so anketiranci 

to znanje pridobili, o morebitnih kršitvah in uveljavljanju pravic ob kršitvah.  

Vprašanje o odpravi pomanjkanja znanja pri pravicah je ponujalo več mogočih odgovorov.  

Anketiranci so največkrat označili, da se svojih pravicah poučijo na internetu, sledi, da se 

obrnejo na strokovnjake tega področja, se poučijo v pisnih virih, se obrnejo na sindikalnega 

zastopnika. 

 
Slika 25: Informiranje o pravicah 
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Pri vprašanju, kdo vas je seznanil z vašimi delavskimi pravicami ob zaposlitvi, smo ponudili 

več mogočih odgovorov. Največ odgovorov, 30 % (29 anketirancev), je bilo, da je to 

delodajalec, sledijo sodelavci s 24 %, nihče ali nisem seznanjen 21 %, družina in prijatelji 17 %, 

ter sindikat ter prijatelji s po 4 %. Kot drugo so bili navedeni razlogi: profesor na fakulteti in 

sama sem prebrala ZDR-1 in tekoče spremembe, objavljene v Uradnemu listu, spremljam 

tekočo trgovinsko kolektivno pogodbo. 

 
Slika 26: Izvor informacij o pravicah 

Pri vprašanju, ali ste se osebno že srečali s kršitvijo vaših delavskih pravic od delodajalca, smo 

ponudili odgovore: a) da, pri trenutnem delodajalcu, b) da, pri prejšnjem delodajalcu, c) ne. Pri 

vprašanju je bila ponujena možnost označevanja več odgovorov.  

  
Slika 27: Izkušene kršitve 

Pri vprašanju o izkušnjah s kršitvami delavskih pravic v praksi je 40 % anketirancev odgovorilo, 

da se s kršitvami niso srečali; 60 % anketirancev pa je odgovorilo, da so se s kršitvami srečali. 

Od teh anketirancev je kar 95 % to izkušnjo doživelo pri prejšnjem delodajalcu, 60 % pa pri 
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trenutnem delodajalcu. Ugotavljamo, da je precej anketirancev izkusilo kršitev pri trenutnem 

in prejšnjem delodajalcu, kar bi lahko bil indic, da si z menjavo delodajalcev niso izboljšali 

delovnih pogojev oz. so ponovno žrtev kršenja pravic. 

 
Slika 28: Izkušnje o kršitvah 

Na vprašanje, katere so te kršitve, smo ponudili več mogočih odgovorov. Največkrat navedeno 

je zamujeno izplačilo plač – 19 % anketirancev, nezmožnosti koriščenja celotnega dopusta – 

18 % anketirancev, brisanje presežka ur – 16 % anketirancev, izplačilo regresa v nedenarni 

obliki – 13 % anketirancev, razporejen delovni čas tedensko – 12 % anketirancev, delo med 

bolniškim staležem – 10 % anketirancev. Pod »drugo« so bili navedeni razlogi: delo prek 

delovnega časa brez nadur, opravljanje prostovoljnih neplačanih ur, pisanje nadur v obliki plus 

ur, letni razpored delovnega časa ne določa števila delovnih dni ... 

 
Slika 29: Vrste kršitev 
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Slika 30: Uveljavljanje prikazuje, koliko anketirancev, ki so se srečali s kršitvami pravic, se je 

odločilo za uveljavitev teh pravic. Večina, 92 % (66 anketirancev), ki je izkusila kršitev, se 

odloči, da se za svoje pravice ne bo borila, le štirje anketiranci so odgovorili z da in 2 

anketiranca sta obkrožila drugo. Kot razloge sta navedla »nisem« in »pravice mi niso bile 

kršene«.  

 
Slika 30: Uveljavljanje pravic ob kršitvi 

Naslednjih pet vprašanj je bilo pogojenih z odgovorom na vprašanje osebne izkušnje s kršitvijo; 

odgovarjali so samo anketiranci, ki so na to vprašanje odgovorili z da.  

Pri vprašanju, pri kom bi iskali pomoč pri uveljavljanju pravic, je 26 anketirancev iskalo pomoč 

pri sindikatu, 25 jih ni vedelo, na koga bi se obrnili, 11 anketirancev se je obrnilo na odvetnika, 

na sodišče se ni obrnil nihče, pet anketirancev je odgovorilo z drugo. Kot odgovore so navedli: 

celoten kolektiv se pritoži in da se obrne na svet delavcev.  

 
Slika 31: Pomoč pri uveljavljanju pravic 
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Anketiranci, ki so kršitev izkusili, a se za njihovo uveljavitev niso odločili, so navedli razloge, 

kot je prikazano na Slika 32: Razlogi za neuveljavljanje pravic.  

 
Slika 32: Razlogi za neuveljavljanje pravic 

Sedeminsedemdeset procentov (51 anketirancev) je odgovorilo, da je razlog strah pred izgubo 

službe, 6 % (4 anketiranci) jih meni, da nimajo podpore sindikata, 17 % (11 anketirancev) je 

navedlo naslednje razloge: zamenjala sem delodajalca; prijava kršitev v preteklosti ni prinesla 

nikakršnih izboljšav; stroške kazni je podjetje na daljši rok prevesilo na zaposlene z odvzemom 

stimulacije in božičnic; zaradi odnosov na delovnem mestu; ker je tako določeno; ker nič ne 

dosežeš; kršitev smo rešili znotraj podjetja; smo uredili naknadno; prevelika firma; da bi kaj 

dosegel; so hitro pometli pod preprogo in vem; da ne bi nič dosegel s tem.  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali so se odločili za uveljavljanje pravic, katere 

načine so pri tem uporabili. Tukaj smo prejeli le štiri odgovore, in sicer: dve osebi sta se o 

problemu pogovorili neposredno z delodajalcem, ena oseba je pomoč poiskala pri sindikatu in 

ena oseba je pomoč poiskala pri odvetniku.  

 
Slika 33: Načini uveljavljanja pravic 
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Naslednje vprašanje je ugotavljalo, kakšen je bil rezultat uveljavljanja pravic. Dve osebi sta 

odgovorili, da sta dosegli uveljavitev svojih pravic-ti dve osebi sta ostali pri trenutnem 

delodajalcu. Ena oseba  ni dosegla uveljavitve pravic- ta se je potem odločila za zamenjavo 

delodajalca. Ena oseba je navedla, da je delno dosegla uveljavitev- tudi ta je ostala na trenutnem 

delovnem mestu.   

  
Slika 34: Rezultat uveljavitve pravic 

Zadnje vprašanje iz tega sklopa je spraševalo o izkušnjah pri posledicah po uveljavitvi 

delavskih pravic. Oseba, ki ni uveljavljala svojih pravic je odgovorila, da tega ne bi nikoli več 

ponovila. Oseba, ki je delno dosegla uveljavitev, je odgovorila da je delodajalec odpravil 

nepravilnosti. Pri osebah, ki sta dosegli uveljavitev, je ena odgovorila, da so se odnosi na 

delovnemu mestu izboljšali, druga pa, da je delodajalec delno odpravil nepravilnosti.  

  
Slika 35: Izkušnja z uveljavitvijo pravic 
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6 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 

 

Na podlagi izsledkov raziskave ugotavljamo, da zaposleni menijo (njihova lastna ocena), da 

svojih pravic ne poznajo dovolj dobro oz. jih poznajo pomanjkljivo. Namreč, skoraj polovica 

anketirancev (49 %) je ocenila, da svojih pravic po ZDR-1 ne pozna ali slabo pozna ZDR-1. Še 

slabše je ocenila lastno poznavanje pravic po KPDT (kar 72 % anketiranih teh pravic ne pozna). 

Poznavanje delovnopravnih pravic smo preverjali tudi z vsebinskimi vprašanji. Rezultat analize 

je potrdil samo-oceno zaposlenih – tudi pri analizi teh vprašanj se je pokazalo, da zaposleni 

zakonodaje ne poznajo.  

U uvodu naloge smo izpostavili tudi očitke teorije, da je na področju dela in zaposlovanja veliko 

kršitev v zvezi z zaposlitvami za krajši delovni čas od polnega. Rezultati ankete kažejo, da je 

tovrstnih zaposlitev v panogi trgovine malo. Vendar pa je naša raziskava zajemala zaposlene v 

maloprodajnih trgovinah v trgovskih središčih in ne v celotni trgovinski panogi.  

V pričujoči raziskavi se je 60 % anketirancev izjasnilo, da se je s kršitvami srečalo, ampak se 

jih večina ni odločila za uveljavitev pravic. Le 4 anketiranci (9 % anketirancev z izkušnjo 

kršitve) so se svoje pravice odločili uveljavljati. 

V oči bode izvedeni rezultat ankete, ki pove, da je manj kot pol anketirancev doživelo kršitev 

pravic, od tega dve četrtini pri prejšnjem delodajalcu, ena četrtina pri trenutnem, kar pomeni, 

da se je četrtina anketirancev s kršitvami srečalo pri obeh. Torej so kljub zamenjavi delodajalca 

spet doživeli kršitev pravic. Očitno zaposleni svojih pravic ne uveljavljajo, ampak upajo na 

novo, boljšo (bolj pošteno) zaposlitev. 

S pomočjo vprašanj v anketi smo želeli ugotoviti tudi, kaj je razlog, da se zaposleni ne odločijo 

uveljavljati pravic. Odgovor na vprašanje, zakaj se zaposleni v trgovski dejavnosti ne odločajo 

za uveljavljanje svojih pravic, kadar so le-te kršene, je večplasten. V pričujoči raziskavi smo 

ugotovili, da je prevladujoči razlog strah pred izgubo zaposlitve, pomemben razlog pa je tudi 

slabo poznavanje svojih pravic po ZDR-1 in KP.  

 



 

37 

7 ZAKLJUČEK 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati praktično poznavanje delovnopravne 

zakonodaje zaposlenih v trgovski panogi in poznavanje načinov za uresničitev delavskih pravic. 

Na to temo smo pripravili vprašalnik s 33 vprašanji, s katerimi smo poskušali analizirati 

poznavanje zakonodaje v praksi v trgovski dejavnosti (predvsem tistih določb ZDR-1 in KPDT, 

ki se nanašajo na delovni čas in plačilo za delo) ter ali in kako zaposleni uveljavljajo svoje 

pravice v primeru morebitnih kršitev ter kakšne so njihove konkretne izkušnje na tem področju. 

Na podlagi izsledkov raziskave ugotavljamo, da zaposleni menijo (njihova lastna ocena), da 

svojih pravic ne poznajo dovolj dobro oz. jih poznajo pomanjkljivo. Poznavanje določb 

zakonodaje (ZDR-1 in ZVZD) so ocenili boljše kot poznavanje KPDT. Namreč, skoraj polovica 

anketirancev (49 %) je ocenila, da svojih pravic po ZDR-1 ne pozna ali slabo pozna, pravic po 

KPDT pa ne pozna kar 72 % anketiranih. Poznavanje delovnopravnih pravic smo preverjali 

tudi z vsebinskimi vprašanji. Rezultat analize je potrdil samo-oceno zaposlenih – tudi pri analizi 

teh vprašanj se je pokazalo, da zaposleni zakonodaje ne poznajo. Zaradi nepoznavanja 

zakonodaje (ZDR-1) in KPDT se delavci ne zavedajo pravic in kršitev ter se s tem izpostavljajo 

možnostim zlorabe delodajalca.  

Rezultati analize nekoliko presenečajo, sploh če upoštevamo, da na internetu obstaja veliko 

uporabnih informacij in virov za zaposlene v trgovini (pa tudi nasploh). Tako sta npr. Inštitut 

za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 

enake možnosti za namen informiranja zaposlenih in delodajalcev pripravila priročnik »Vodnik 

po pravicah iz delovnega razmerja«, kjer so temeljne pravice zaposlenih predstavljene 

enostavno in na razumljiv način. Trgovinska zbornica Slovenije je izdala priročnik 

»TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«, ki vsebuje komentarje 

posameznih določb v kolektivni pogodbi, da bi bilo delojemalcem lažje razumeti pogodbo. 

Zaposlenim so tudi na voljo številne obrazložitve zakonov in pogodb ter gradiva, iz katerih 

imajo možnosti izvedeti veliko uporabnih informacij. Z včlanitvijo v sindikat člani dobijo tudi 

pravico do letnega izobraževanja o pravicah, predvsem pa pravico do brezplačne pravne 

podpore. Očitno pa vse to ne zadošča, zato bi kazalo razmisliti, na kakšne načine bi lahko 

dosegli večjo osveščenost zaposlenih v trgovski dejavnosti v Sloveniji o lastnih pravicah.  

Raziskava je pokazala tudi, da se je več kot polovica (60 %) anketirancev že srečala s kršitvami 

delavskih pravic, a se ni odločila za uveljavitev pravic. Temeljni razlog za neuveljavljanje 

pravic je, glede na našo raziskavo, predvsem strah pred izgubo zaposlitve. Menimo pa, da je 

pomemben razlog tudi slabo poznavanje pravic.  

Odgovor na vprašanje, zakaj se zaposleni v trgovski dejavnosti ne odločajo za uveljavljanje 

svojih pravic, kadar so le-te kršene, je večplasten. V pričujoči raziskavi smo ugotovili, da je 

prevladujoči razlog strah pred izgubo zaposlitve. Če to ugotovitev povežemo z rezultatom 

raziskave o slabem poznavanju pravic po ZDR-1 in KPTD,  ter z ugotovitvami iz teoretičnega 

dela naloge, pa lahko ugotovimo, da gre za skupek več dejavnikov: poleg slabega poznavanja 
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pravic in s tem povezanih identifikacij kršitev, ter bojazni pred izgubo zaposlitve, je razlog tudi 

neučinkovitosti zakonodaje na tem področju, ki izvira iz nezadostnega nadzora s strani IRDS. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! Sem Vesna Kaluža, študentka Fakultete za management v Kopru. V zaključni 

projektni nalogi obravnavam temo »(Ne)poznavanje delovnopravne zakonodaje v praksi – v 

dejavnosti trgovine«. Prosim vas, da si vzamete par minut in izpolnite spodnji vprašalnik. 

Reševanje ankete je anonimno, podatki pa bodo uporabljeni izključno za namen diplomskega 

dela. Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem. 

V 1 – Na kateri podlagi ste zaposleni v podjetju? 

 Pogodba o zaposlitvi za določen čas  

 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  

 Študentsko delo  

 Sem pogodbeni delavec  

 Drugo (prosim, navedite):  

V 2 – Zaposlen/Zaposlena sem za:  

 polni delovni čas.  

 skrajšani delovni čas.  

V 3 – Kako dobro je vaše poznavanje pravic in obveznosti iz:  

 ne poznam zelo slabo slabo dobro zelo dobro odlično 
Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1)  

      

Zakona o varnosti in 
zdravja pri delu (ZVZD-1) 

      

Kolektivni pogodbi 
trgovine (KPT)  

      

V 4 – Katere vrste in oblike delovnega časa poznate?  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Nepremični delovni čas (čas, pri katerem je čas prihoda in odhoda točno določen)  

 Premični delovni čas (čas, pri katerem je čas prihoda in odhoda z dela določen v razponu)  

 Delno premični delovni čas (čas, pri katerem je točno določen čas prihoda na delo oziroma 

odhoda z dela, čas odhoda z dela oziroma prihoda na delo, pa je določen v razponu)  

 Deljen delovni čas (čas, ko delavec opravlja delo s prekinitvijo polnega delovnega časa, 

prekinitev pa traja najmanj eno uro)  

 Izmenski delovni čas (čas, ko se delo imenoma opravlja v dopoldanski, popoldanski in/ali 

nočni izmeni in se periodično ponavlja)  

 Drugo (prosim, navedite)  

V 5 – Za delo v popoldanski izmeni se šteje delo, pri katerem delavec izpolni 75 % in več 

svoje redne delovne obveznosti po 12. uri.  

 Drži.  
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 Ne drži. 

V 6 – Če enkrat tedensko delate v izmeni, ali vam je delodajalec dolžen izplačati dodatek 

za izmensko delo?  

 Da.  

 Ne, saj je to že vključeno v mojo osnovno plačo.  

 Drugo (prosim, navedite). 

V 7 – Kaj vsebuje letni razpored delovnega časa?  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Število delovnih dni v tednu za delavce  

 Vrsto in obliko delovnega časa  

 Delovne sobote  

 Dopust  

 Praznike  

 Drugo (prosim, navedite) 

V 8 – Poleg elementov delovnega časa, ki jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja, se 

po kolektivni pogodbi trgovine kot delovni čas šteje tudi  
 Mogočih je več odgovorov.  

 čas priprave na delo.  

 čas, potreben za dokončanje dela.  

 čas izvedbe inventure.  

 čas na poti v službo/iz službe.  

V 9 – Po kolektivni pogodbi o trgovini tedenski polni, enakomerno razporejen delovni čas, 

vključno z nadurami, ne sme presegati:  

 40 ur  

 48 ur  

 50 ur  

 56 ur  

V 10 – Koliko delovnih nedelj mesečno vam lahko delodajalec določi?  

 Eno nedeljo  

 Dve nedelji  

 Tri nedelje  

V 11 – Evidenco delovnega časa (prisotnosti na delovnemu mestu) mora voditi:  
 Mogočih je več odgovorov.  

 delodajalec.  

 delavec.  

 drugo (prosim, navedite). 
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V 12 – Evidenco dejansko opravljenih nadur je dolžen voditi:  

 delodajalec.  

 delavec sam.  

V 13 – Pisni obračun plače je dokument:  

 ki mi ga je delodajalec dolžen izstaviti vsak mesec ob izplačilu plače.  

 ki mi ga je delodajalec dolžen izstaviti v primerih, ko jaz ta dokument zahtevam.  

 je interni računovodski dokument podjetja, ki je namenjen kontroli višine plače, če pride v 

podjetje delovna inšpekcija.  

 iz katerega lahko vidim, koliko plačam vsak mesec za obvezno zdravstveno zavarovanje.  

V 14 – Plača se po Zakonu o delovnih razmerjih izplača najpozneje:  

 5. dan v mesecu.  

 10. dan v mesecu.  

 18. dan v mesecu.  

 28. dan v mesecu. 

V 15 – S 1. januarjem 2021 minimalna bruto plača znaša:  

 886,63 EUR  

 940,58 EUR  

 1.024,24 EUR  

 1.140,58 EUR  

 1.224,17 EUR  

V 16 – Delavec je upravičen do dodatka za delo v delovnem času, ki je zanj manj ugoden, 

v naslednjih primerih:  

 Da, je upravičen. Ne, ni upravičen. Ne vem.  
Za čas dela v popoldanski ali nočni 
izmeni, kadar se delovni proces izvaja v 
drugi in tretji izmeni  

   

Za delo v deljenem delovnem času  
   

Za pripravljenost na domu 
   

Za nočno delo 
   

Za delo na praznike 
   

Drugo (prosim, navedite) 
   

V 17 – Regres pripada delavcem:  

 zaposlenim za določen čas.  

 zaposlenim za nedoločen čas.  

 vsem zaposlenim.  

 vsem zaposlenim, ki delajo pri tem delodajalcu vsaj 6 mesecev. 

  



Priloga 1 

 

V 18 – Na kak način je delodajalec dolžen odrediti delavcu nadurno delo?  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Pisno  

 Ustno  

 Po telefonu  

 Drugo (prosim, navedite):  

V 19 – Kadar mi delodajalec ni vnaprej odredil nadurnega dela:  

 mi plačilo za nadurno delo ne pripada.  

 mi plačilo za nadurno delo pripada, če delodajalec opravljene nadure naknadno odobri.  

 mi plačilo za nadurno delo v vsakem primeru pripada.  

V 20 – Za nadurno delo mi pripada plačilo v višini:  

 10 % od osnovne plače  

 20 % od osnovne plače  

 30 % od osnovne plače  

 Drugo:  

V 21 - Če ugotovim, da imam o pravicah iz delovnega razmerja pomanjkljivo znanje:  
 Mogočih je več odgovorov.  

 se poučim na internetu.  

 se obrnem na strokovnjake tega področja.  

 se poučim v pisnih virih.  

 se udeležim usposabljanj/izobraževanja.  

 se obrnem na sindikalnega zastopnika.  

 drugo (prosim, navedite):  

V 22 – Kdo vas je seznanil z vašimi delavskimi pravicami ob zaposlitvi:  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Nihče (nisem seznanjen)  

 Delodajalec  

 Sindikat  

 Sodelavci  

 Družina in prijatelji  

 Drugo (prosim, navedite):  

V 23 – Ali ste se osebno že srečali s kršitvijo delavskih pravic delodajalca?  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Da, pri trenutnem delodajalcu.  

 Da, pri prejšnjem delodajalcu.  

 Ne.  

 Drugo (prosim, navedite). 
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V 24 – Ali ste se v dozdajšnjih delovnih razmerjih srečali z naslednjimi kršitvami? 
 Mogočih je več odgovorov.  

 Zamujeno izplačilo plač  

 Brisanje presežka ur  

 Delo med bolniškim staležem  

 Razporejeni delovni čas tedensko, največ dva dni pred tekočim tednom  

 Začasno prerazporejajo delovnega časa mimo zakonsko določenih pogojev za takšno 

prerazporejanje  

 Izplačilo regresa v nedenarni obliki, z boni itn.  

 Nezmožnost izkoristi celotni letni dopust  

 Drugo (prosim, navedite). 

V 25 – Ali ste se odločili za uveljavitev svoje kršene pravice?  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Da. 

 Ne.  

 Drugo (prosim, navedite).  

V 26 – Na koga se obrnete, če vaš delodajalec ne spoštuje veljavne delovnopravne 

zakonodaje? (Odgovorite samo, če ste na vprašanje št. 23 odgovorili z DA.)  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Na sindikat.  

 Na odvetnika.  

 Na sodišče.  

 Ne vem.  

 Drugo (prosim, navedite). 

V 27 – Zakaj se niste odločili za uveljavljanje pravice? (Odgovorite samo, če ste na 

vprašanje št. 25 odgovorili z NE.)  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Strah pred izgubo zaposlitve.  

 Nepodpora sindikata.  

 Drugo (prosim, navedite). 

V 28 – Katere načine ste pri tem uporabili? (Odgovorite samo, če ste na vprašanje o 

uveljavljanja pravic odgovorili z DA.)  
 Mogočih je več odgovorov.  

 O problemu sem se pogovarjal/pogovarjala neposredno z delodajalcem.  

 Pomoč sem poiskal/poiskala na sindikatu.  

 Pomoč sem poiskal/poiskala pri odvetniku.  

 Drugo (prosim, navedite).  
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V 29 – Kakšen je bil rezultat uveljavljanja? (Odgovorite samo, če ste na vprašanje 

uveljavljanja pravic odgovorili z DA.)  
 Mogočih je več odgovorov.  

 Dosegel/Dosegla sem uveljavitev svojih pravic.  

 Nisem dosegel/dosegla uveljavitev svojih pravic.  

 Drugo (prosim, navedite).  

V 30 – Vaše izkušnje pri uveljavljanju delavskih pravic (Odgovorite samo, če ste na 

vprašanje uveljavljanja pravic odgovorili z DA.):  

 Da Ne 
Tega ne bi nikoli več ponovil. 

  

Odnosi na delovnemu mestu so se izboljšali. 
  

Zaradi tega sem izgubil/izgubila službo. 
  

Delodajalec je odpravil nepravilnost. 
  

Delodajalec se mi je maščeval. 
  

Odnosi na delovnemu mestu so se poslabšali. 
  

Drugo (prosim, navedite). 
  

V 31 – Spol:  

 Moški  

 Ženski 

V 32 – Starost:  

 Do 25 let  

 Od 25 do 35 let  

 Od 35 do 45 let  

 Od 45 do 55 let  

 Nad 55 let  

V 33 – Dokončana izobrazba:  

 Osnovna šola  

 Poklicna šola  

 Srednja šola  

 Višja šola  

 Visoka/Univerzitetna izobrazba  

 Magisterij/Doktorat  


