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NOVELA ZAKONA O TRGOVINI

Nakupovanje ob nedeljah
in praznikih le še do februarja?
Novela zakona o trgovini, ki predvideva zaprtje trgovin ob
nedeljah in praznikih, bi lahko začela veljati februarja
prihodnje leto, napoveduje poslanec Andrej Čuš. Za zaprtje
ali proti zaprtju trgovin se gospodarsko ministrstvo sploh
ni izreklo, v ozadju trgovci le nemo spremljajo dogajanje.
r Manja Pušnik
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nepovezanemu poslancu Andreju Ču-

šu je ob pomoči koalicijskih poslancev uspelo, da bodo v državnem zboru vendarle razpravljali o morebitnem
zaprtju trgovin ob nedeljah in praznikih. Čuš, ki je za splošno obravnavo v
parlamentu zbral 25 podpisov, pričakuje, da bo novela začela veljati februarja prihodnje leto. Pred tem mora
namreč prekati obravnavo v parlamentarnem odboru za gospodarstvo,
spremembe zakona pa bi bile lahko
sprejete na decembrskem plenarnem
zasedanju državnega zbora, ocenjuje
Čuš. Če bo šlo vse po načrtih, bi nove-

la zakona začela veljati februarja
prihodnje leto. »Predsednica odbora
za gospodarstvo Andreja Potočnik iz
vrst SMC je zatrdila, da novelo zakona
podpira tudi največja koalicijska
stranka. Hkrati poteka socialni dialog
med delodajalci in sindikati v trgovinski dejavnosti, kar pomeni, da se bo
pri sprejemanju sprememb zakona o
trgovini upoštevala tudi njihova volja.
Tako bo dosežen konsenz, saj je treba
referendumsko voljo ljudi iz leta 2003
uveljaviti,« pravi Čuš.

Minister Počivalšek

podpira zaprtje trgovin?

Ob tem se je Čuš zahvalil tudi gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, ki menda podpira zaprtje trgovin
ob nedeljah in praznikih. Ali to drži,
smo preverjali na njegovem ministrstvu, vendar odgovorov nismo prejeli.
»Vem, da so trgovci glede predloga
novele zakona precej neenotni. Predvsem jih moti, da je iz predloga izvzet
Petrol oziroma vse prodajalne na
bencinskih servisih ob avtocestah in
hitrih cestah,« je pojasnil Čuš. Za
spremembo obratovalnega časa trgovin se zavzema tudi ekonomist Jože P.
Damijan. »Ljudem, ki delajo v dejavnosti, ki ni življenjsko nujno potrebna, predlog novele zakona omogoča,
da vsaj nedeljo preživijo z družino,«
pravi Jože P. Damijan.
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