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Zbornica noveli nasprotuje, sindikat politikom ne verjame

Kdo bo prvi
zaprl v nedeljo
V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) predloga

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zakona o trgovini, ki predvideva zapiranje
trgovin ob nedeljah in praznikih ne podpirajo.
Tudi v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije pa
so prepričani, da se z vmešavanjem politike ne
bo izcimilo nič dobrega.
SLOVENIJA � V TZS poudarjajo, da besedilo predlo-

TZS odgovarjajo, da nimajo
podatkov posameznih tr-

ga novele zakona po njihovem posega v vsaj tri z ustavo zagotovljene pravice: v
svobodno gospodarsko pobudo, v načelo poštene in
svobodne konkurence in v
načelo enakosti pred zako-

govcev.
Je pa ekonomist Jože P.
Damijan, ki podpira novelo

nom.
"Hkrati pa so člani upravnega odbora zbornice enotni, da je razprava tako o
delovnem času zaposlenih
kot o obratovalnem času
prodajaln potrebna, zato se
TZS v teh dneh sestaja z
vsemi deležniki, vključno s
sindikati, ter skupaj z njimi
poizkuša oblikovati stališče
do nedeljskega dela," pravijo

zakona, predstavil podatek,

da trgovska dejavnost ob

Ladi Rožic: "Ce bi
delavci dobili po
100 evrov
dodatka za
nedeljsko delo, se
sindikat ne bi
oglašal."

na TZS.

nedeljah ustvari osem odstotkov celotnega prometa,
medtem ko so stroški približno enaki kot ostale dni.

Nihče noče biti prvi

se ta ekonomika

Na naše vprašanje, kolikšen delež v prometu trgovcev v povprečju predstavljajo nedeljski nakupi, v

"V večini trgovskih podjetij
ne izide,"
ocenjuje in kot pravi, se v
dejavnosti tega zavedajo.
"Nihče noče prvi zapreti trgovin ob nedeljah, ker se bojijo, da bodo kupci nato tudi

Izjeme, ki jih predvideva
novela zakona
Predlog novele zakona o trgovinah, ki ga predlaga
poslanec Andrej Čuš in podpira koalicija in NSi, bi
določal, da trgovec ne bi smel določiti obratovalnega
časa prodajaln ob nedeljah in praznikih, ki so dela
prosti dnevi, razen v primeru posameznih prodajaln, ki
bi bile lahko po lasmi presoji trgovca odprte do največ
šest nedelj oziroma praznikov v letu. Poleg tega bi med
izjeme uvrstil prodajalne z omejeno površino prodajnega prostora do 200 kvadratnih metrov, kjer trgovsko dejavnost izvaja neposredno nosilec dejavnosti
oziroma njegovi ožji družinski člani. Med izjeme bi
dodal tudi prodajalne na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest.

ostale dni kupovali v drugih
trgovinah," meni Damijan.

njegovih besedah pa bo
morda ta zakon iztočnica,
da se trgovcem končno uspe
samim dogovoriti, kdaj bodo katere trgovine odprte.
Mercator je sicer pred dnevi
napovedal, da bodo njihove
Po

trgovine

1. novembra, 25.

decembra in 1. januarja zaprte.

Sindikati politikom
ne verjamejo
Ladi Rožič, generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije, poudarja,
da so v sindikatu s trgovinsko zbornico že julija
začeli pogovore o urejanju
nevzdržnega
delovnega
časa v trgovini. "Predlagali
smo omejevanje števila odprtih trgovin ob nedeljah ter
zaprtje trgovin na praznike
in smo ravno sredi pogovorov. Verjamem, da se veliki
trgovci s tem strinjajo," pravi
Rožič: "Zdaj pa kot strela z
jasnega pride ta novela. V
sindikatu novim pobudam
politike za zaprtje trgovin ne
verjamemo, potem nas je
pred 14 leti izigrala in so
kljub uspelemu referendumu trgovine ostale odprte ob
nedeljah."
Bistveni problemi so v
tem, da je zaposlenih v trgovini premalo in so preopozarja
malo plačani,
Rožič: "Osnovna plača prodajalca je 609 evrov bruto,
3,5 evra neto na uro." Prejemajo doplačilo do minimalne plače in dodatke za
nedeljsko delo in praznike, a
ti dodatki so mizerni, našteva Rožič. Če bi delavci za
nedeljsko delo dobili po 100
evrov dodatka, ne pa približno 25 evrov, se sindikat
ne bi oglašal, sklene Rožič.
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