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Za:
Zdravko Počivalšek,
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
gp.mgrt@gov.si
V vednost:
medijem
Zadeva:
takoj odstopite od (nadaljnje) poklicne deregulacije v trgovini!
Spoštovani,
v prejšnjem mesecu ste opravili tako imenovano javno obravnavo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o trgovini, po katerem bodo trgovine lahko kot trgovce in
poslovodje poslej zaposlovale kogarkoli, ne glede na izobrazbo.
Javni obravnavi smo podelili pridevnik tako imenovana, ker je potekala 15 dni, kar je v
popolnem nasprotju z resolucijo o normativni dejavnost RS, kjer je že v minimalnih priporočilih
zapisano, da naj sodelovanje javnosti pri pripravi predpisov traja praviloma od 30 do 60 dni.
Kar pa se tiče vsebine predloga sprememb Zakona o trgovini in v bistvu popolne deregulacije
izobrazbenih pogojev za trgovce in poslovodje, pa moramo očitno vedno znova ponoviti naše
zelo jasno stališče, ki si ga lahko preberete spodaj.
Deregulacija trgovskih poklicev je postala stalna tema dogovarjanj med socialnimi partnerji.
Pobude Trgovinske zbornice Slovenije po deregulaciji trgovskih poklicev so bile skrbno
proučene in že uveljavljene tako, da se ne moremo strinjati z zelo jasnim namigovanjem, da je
izobrazbeni pogoj ena izmed administrativnih ovir. Nasprotno, menimo da sta poklica v trgovini
že deregulirana. Seveda se prav tako nikakor ne moremo strinjati z vašo trditvijo, da je

»pomislek, da bo z deregulacijo padla kvaliteta storitev v trgovini neutemeljen, saj je v
Republiki Sloveniji konkurenca med trgovci velika, prav tako pa je osveščenost potrošnikov na
visoki ravni.«, ki je zapisana v predlogu zakona o spremembah zakona o trgovini.
Po našem prepričanju ZT-1 ne predpisuje posebne izobrazbe za prodajalca, saj je deregulacija
na tem področju že bila narejena. Zahteva se le stopnja določenega minimalnega standarda
znanj, ki je za zagotavljanje pravic potrošnika nujno potrebna. Poklicna izobrazba, ki si jo je
posameznik pridobil ne glede na to v kateri državi EU je pridobljena, pa zadošča za opravljanje
dela. Ne nazadnje, Evropska ideja o EU kot največjem svetovnem gospodarstvu temelji na ideji
izobražene delovne sile izhajajoče iz mobilnosti, ki pa je glede na zatečeno stanje opravljanja
trgovskega poklica bila dosežena tudi s Pravilnikom o minimalni stopnji izobrazbe za
opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur. List RS 4/2010), ki v bistvu določa, da mora imeti
prodajalec končano najmanj poklicno izobrazbo na IV. ravni zahtevnosti ter trgovski
poslovodja najmanj splošno srednjo izobrazbo V. ravni zahtevnosti, kar omogoča zasedenost
delovnih mest ne glede na smer izobrazbe.
Več o razlogih za zavračanje takšnih stihijskih interesnih posegov v Zakon o trgovini bomo
javno sporočili v torek, 3. 2. 2015 skupaj z ostalimi sindikati oziroma socialnimi partnerji. Že
zdaj pa vas pozivamo k takojšnjemu umiku od (nadaljnje) poklicne deregulacije v trgovini.
Katera je tako in tako posledica intenzivnega lobiranja Trgovinske zbornice Slovenije.
Spoštovani, dejstvo je, da ste enostransko prisluhnili stanovski zbornici, ob tem pa ignorirali
ves čas znano sindikalno stališče. Ali ste res pričakovali da bomo tiho?
In če verjamete v zapis v koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi republike Slovenije za
mandatno obdobje 2014–2018, po katerem je socialni dialog vrednota, boste takoj, oziroma
najkasneje do 2.2. 2015 umaknili predlog po (nadaljnji) poklicni deregulaciji v trgovini.
V pričakovanju konstruktivnega odgovora,
S spoštovanjem,
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