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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!

»Ne podpiramo zaprtja trgovin«
POP TV, 13. 10. 2016, 24UR, 19:00
JANI MUHIČ (voditelj): Začenja se boj trgovcev proti zaprtju trgovin ob nedeljah in kar je po nekaj letih premora spet
aktualno zaradi predloga poslanca Čuša, ki hoče uveljaviti voljo referenduma, izpred 14 let.
PETRA KERČMAR (voditeljica): Tega predloga preprosto ne podpiramo pravijo v Trgovinski zbornici, še več, trdijo da bi
bil tak zakon, ki trgovine ob nedeljah in praznikih zapira celo v nasprotju z Ustavo.
MUHIČ: Po drugi strani pa poslanec Čuš vse glasneje opozarja, mi se ne damo, v peticiji za zaprtje trgovin ob nedeljah
imamo že skoraj 4.000 podpisov.
KERČMAR: Pa potrošniki, ki mnogi tudi delajo ob nedeljah in pa praznikih, naj tudi trgovine ostajajo odprte, so enotni.
MUHIČ: Žal nas službe oziroma tempo življenja še dodajajo, silijo v to da moramo kruh kupiti tudi v nedeljo. Tanja Volmut.
TANJA VOLMUT (novinarka): Nedelje, prazniki, trgovine odprte ali zaprte. Na matični zbornici so odločni.
MARIČA LAH (predsednica Trgovske zbornice): Torej ne podpiramo zakona.
VOLMUT: Da bi trgovine zaprli. Mnenje vseh trgovcev.
LAH: Tako veliki kot mali trgovci, tako živilski kot tehnični.
VOLMUT: In tudi številni potrošniki so proti zaprtim trgovinam.
NEIMENOVANA OSEBA: Morajo biti odprte.
NEIMENOVANA OSEBA 2: Meni se pa zdi pa prav, no, da se stranke same odločijo no. Ali bodo šle v trgovino ali ne.
VOLMUT: Trgovci prvi ključen razlog proti- predlog novele zakona je protiustaven, razlaga predsednica Trgovinske
zbornice.
LAH: Protiustavno je zato, ker ne dopušča svobodne gospodarske iniciative, potem posega v razvoj konkurenčnosti pa
tudi enakost oziroma neenakost pred zakonom.
VOLMUT: In drugič, razlog so tudi zaposleni.
LAH: Pomanjkanje števila zaposlenih in pomanjkanje ljudi na trgu, da bi sploh bili voljni delati v tem trgovskem poklicu.
VOLMUT: Življenje je drugačno kot pred 20., 30. leti pravijo kupci.
NEIMENOVANA OSEBA 3: Vsak bo rabil da so odprte takrat ko rabi, ker dejansko nam tempo življenja narekuje, da
nismo prosti ob času, k bi si želeli.
VOLMUT: Nakupujete ob nedeljah tudi greste?
NEIMENOVANA OSEBA 4: Ja tudi grem. Žal. Priznam. Pač ker je odprt, pa rečem zakaj pa ne.
VOLMUT: In niso edini. Po nekaterih ocenah naj bi ob nedeljah in praznikih delalo več kot 40.000 ljudi ali 5% vseh
zaposlenih pri nas. Tudi gasilci na primer.
KLEMEN ZUPANČIČ (Gasilska brigada Ljubljana): Ni pomembno ali so to prazniki, ali so sobote nedelje, pač delamo
skos.
VOLMUT: Nedelj in praznikov ne poznajo tudi reševalci, poznajo pa 12urne delavnike.
SAŠA BEVC (Reševalna postaja UKC Ljubljana): Petki za nas ne pomenijo konec tedna delavnega ampak normalni
delavnik, ne. Sobote, nedelje kot vsi ostali dnevi.
VOLMUT: Dobili se bomo z vsemi, tudi sindikati glede nedelj in praznikov pravi predsednica trgovinske zbornice.
LAH: Po moji osebni presoji je neka srednja pot med liberalizacijo in popolno regulacijo tista prava pot.
VOLMUT: V uniji je 9 držav z zaprtimi trgovinami ob nedeljah, a z določenimi izjemami.

