Kje lahko nakupujete ob nedeljah?
Poleg tradicionalnih oblik preživljanja prostega časa mnogi na potovanjih tudi
nakupujemo. Kratki izleti za konec tedna so idealna priložnost za obisk tujih
trgovin, predvsem za nakup spominkov, na primer nove majice. Evropski
potrošniški centri (mreža EPC) so naredili seznam držav, v katerih lahko
nakupujete ob nedeljah.
Mreža EPC, v katero so vključene države EU, Norveška in Islandija, je odgovorila na
vprašanje: Ali, poleg praznikov, obstaja pravna prepoved trgovanja ob nedeljah?
Rezultati:
• V nobeni državi ne poznajo popolne prepovedi trgovanja ob nedeljah!
• 20 držav je navedlo, da ob nedeljah nimajo omejitve trgovanja (67 %)
• Delno prepoved trgovanja imajo v 10 državah (33 %)
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Brez prepovedi:
Belgija: prepovedi trgovanja ob nedeljah ni, vendar pa morajo biti trgovine zaprte en
dan v tednu. Belgijsko delovno pravo vsebuje načelo, da je nedeljsko delo
prepovedano, razen v nekaterih poklicih. Zaradi tega je ob nedeljah zaprtih veliko
trgovin.
Portugalska: prepovedi ni, občine lahko urejajo odpiralni čas trgovin in ga na
določenih območjih omejijo na določene ure. V večini občin pa so trgovine ob
nedeljah lahko odprte.
Slovenija: trgovine so lahko odprte, vendar pa delovno pravo vsebuje določilo, da
lahko uslužbenec dela največ dve nedelji na mesec (največ 15 nedelj na leto).

Delna prepoved:
Le ob določenih nedeljah/urah:
Francija: občinski svet določi dvanajst nedelj na leto, ko so trgovine lahko odprte.
Seznam mora biti določen do 31. decembra prejšnjega leta, datum pa se lahko
spremeni dva meseca pred prvo nedeljo, ko so trgovine lahko odprte.
Grčija: trgovine so lahko odprte prvo nedeljo zimske razprodaje, prvo nedeljo poletne
razprodaje, prvo nedeljo majskih desetdnevnih popustov in prvo nedeljo novembrskih
desetdnevnih popustov. Če je katera od navedenih nedelj tudi državni praznik, je
lahko trgovina odprta na cvetno nedeljo ali eno od dveh nedelj pred božičem ali
zadnjo nedeljo v letu.
Španija: občine – avtonomne skupnosti morajo določiti, da so trgovine zaprte 16,
lahko tudi 10 nedelj in praznikov na leto, odvisno od potreb.
Malta: vse trgovine so od 1. novembra do 7. januarja ob nedeljah lahko odprte od 4.
do 22. ure, od 8. januarja do 31. oktobra pa so lahko odprte od 4. do 19. ure.
Norveška: Trgovine z živili in kioski so lahko odprti, če trgovina ni večja od 100
kvadratnih metrov. Poleg tega so ob nedeljah lahko odprte nekatere specializirane
trgovine, na primer turistične ali majhne lokalne prodajalne. Obstajajo še druge
izjeme, a so te najpogostejše.
Poljska: Od marca 2018 so trgovine odprte prvo in zadnjo nedeljo v mesecu. Leta
2019 bodo trgovine odprte zadnjo nedeljo v mesecu, od leta 2020 skoraj vsako
nedeljo.
Združeno kraljestvo: velike trgovine, ki presegajo 280 kvadratnih metrov, so lahko
odprte od 10. do 18. ure za največ šest ur.

Določene kategorije trgovin/izdelkov, za katere prepoved ne velja:
V večini držav so ob nedeljah običajno odprte lekarne (vsaj dežurne) in prodajalne na
bencinskih servisih, železniških postajah in letališčih.
Avstrija: cvetje, sveče, verski predmeti, razglednice, športna oprema med poletno in
zimsko turistično sezono, hrana in cvetje med cerkvenimi prazniki.
Francija: trgovine brez osebja, pekarne, slaščičarne in vse trgovine z živili so lahko
odprte do 13. ure brez posebnega dovoljenja.
Grčija: slaščičarne, cvetličarne.
Španija: slaščičarne, pekarne, cvetličarne, časopisni kioski in majhne trgovine
(manjše od 300 kvadratnih metrov).
Nemčija: cvetličarne, slaščičarne in trgovine na turističnih območjih.
Norveška: trgovine z živili in kioski, veliki do 100 kvadratnih metrov, turistične
prodajalne ali majhne lokalne prodajalne.
Poljska: cvetličarne, prodajalne spominkov, pekarne, slaščičarne, kioski, poštni uradi,
trgovine v hotelih, bolnišnicah ter na kulturnih in športnih prireditvah.
Združeno kraljestvo: kmetijske trgovine, ki prodajajo lastne proizvode (tudi ribarnice);
majhne trgovine, velike do 280 kvadratnih metrov. Lekarne, blago na stojnicah,
kmetijske trgovine, ki prodajajo lastne proizvode (tudi ribarnice).
Razlike po območjih:
Avstrija: obstajajo izjeme za romarske kraje in turistična območja, na primer Dunaj:
darila in slaščice se lahko prodajajo brez omejitev; cvetličarne so lahko odprte šest
nedelj ali praznikov na leto (do 17. ure).
Francija: prepoved ne velja za turistična območja; v trgovskih centrih s prodajno
površino, večjo od 2000 kvadratnih metrov, z več kot dvema milijonoma strank in
100.000 prebivalci.
Grčija: pokrajinski organi oblasti se lahko odločijo za odprtje trgovin na turističnih
območjih.
Španija: trgovine v letoviških krajih in na mejnih območjih.
Nemčija: prepoved ima mnogo izjem, ki jih urejajo dežele.
Malta: odprte so lahko trgovine na turističnih destinacijah.

