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Ste za prepoved nedeljskega dela trgovin?
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Ladislav Rožič,
generalni sekretar
sindikata
delavcev

"V trgovski panogi primanjkuje
okoli 4000 delavcev, saj ljudje iz te
panoge bežijo. Predvsem zaradi
nizkih plač in delovnega časa.
Posledica premalo zaposlenih so
prevelike obremenitve tistih, ki
vztrajajo v tem poklicu. Samo lani
so delodajalci izplačali 1,3 milijona
nadur, a da se razumemo za uro
borih 3,40 evra neto.
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Sicer pa je povprečna plača
prodajalcev le malenkost višja od
minimalne, znaša tam okoli 640
evrov neto; kljub 780 milijonom
evrov dobička v tej branži lani
trgovci pravijo, da zaposlenih ne
morejo bolje plačati. V trgovinah
se dela po 13 ur na dan, seveda tudi

ob nedeljah in praznikih. Uveljavilo se je celo, da daljši in nereden
delovni čas ni le izjema, ampak
povsem nekaj običajnega. Ker so
zaposleni pretežno mladi ljudje, ki
imajo tudi družine, bi jim tako
vsaj ob nedeljah zagotovili, da bi
lahko več časa preživeli s svojimi
otroki.

Bil sem pri vodilnih v Mercatorju,
Sparu in Tušu. Vsi trije trgovci sicer
podpirajo naše zahteve, da se
trgovine ob nedeljah in praznikih
zaprejo. Pogoj je, da se temu
prilagodi tudi Petrol, ki ga ne
morejo kar tako zapreti. Drži tudi,
da se trgovci med seboj ne morejo
dogovoriti. Pobudo poslanca Čuša
vsekakor podpiramo, tudi sami
smo že napovedali, da če bodo
pogajanja z delodajalci, ki smo jih
začeli avgusta, neuspešna, začnemo
ponovno zbirati podpise za razpis
referenduma."
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Matej
Lahovnik,
ekonomist

"Zakonska prepoved se mi ne zdi
prava rešitev, ker posega v svobodno gospodarsko pobudo in
odločitve potrošnikov. Za Slovenijo
je značilno, da imamo že zdaj
preveč različnih predpisov, ki
omejujejo svobodno gospodarsko
pobudo. Izbira, ali imajo v nedeljo
odprto, mora biti prepuščena
trgovcem, nanjo pa najbolj vplivajo
potrošniki, ki navsezadnje glasujejo
s svojimi nakupi. Če se trgovci
znotraj Trgovinske zbornice enotno
dogovorijo, lahko vsi skupaj zaprejo
trgovine ob nedeljah in bo problem
nedeljskega dela rešen. Seveda pa je
jasno, da če se le eden izmed večjih
trgovcev tej pobudi ne pridruži,
bodo imeli odprto tudi preostali,

ker ne bodo želeli k njemu preusmeriti svojih kupcev. Dvomim, da se bo
Petrol strinjal, da ob nedeljah
prodaja le naftne derivate, ne pa
tudi drugega trgovskega blaga. Za
zaposlene v trgovinah je nedeljsko
delo gotovo dodatna obremenitev
tudi na škodo normalnega družinskega življenja. Je pa res, daje vse
več poklicev, kjer se dela tudi ob
nedeljah in praznikih.
Slovenija spada med tiste države v
EU, ki imajo največji delež prodajnih površin na prebivalca, zato je
pobuda trgovcev in sindikatov po
eni strani razumljiva. Težje pa je
razumeti, zakaj dogovora glede tega
ne sprejmejo na ravni panožnega
združenja in se nato tega vsi držijo.
Če je edini problem Petrol, ne
smemo zanemariti, da ima odločilen vpliv na upravljanje Petrola še
vedno država oziroma državne
družbe v njeni lasti." (trni)

