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MNENJA PRIMORSKIH POSLANCEV

"Ne vem, zakaj bi politiki urejali čas trgovin?"

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

Nepovezani poslanec Andrej Čuš je predlog novele zakona o trgovini, po
kateri bi bile trgovine z nekaj izjemami ob nedeljah in praznikih zaprte
(tako kot so volilke in volilci odločili na referendumu leta 2003), v
splošno razpravo DZ vložil s podpisi poslancev koalicije in NSi. Čuš še
pravi, da je peticijo za zaprtje trgovin ob nedeljah podpisalo približno
5000 ljudi. Prvo obravnavo predloga zakona na seji DZ pričakuje v
novembru, nato pa v decembru sprejetje novele. Preverili smo, kaj o tem
menijo nekateri primorski poslanci.
� Marko Ferluga, SMC:
"Delovni čas trgovin je stvar
trgovcev. Ne vem, zakaj bi
politiki uravnavali čas trgovin? Če bi prišla pobuda iz
trgovske branže ali sindikatov, bi se bilo smiselno pogovarjati o zaprtju trgovin
ob nedeljah, sicer pa ne. Že
tako smo v Sloveniji šli predaleč s predpisovanjem vseh
mogočih zakonov."
� Danijel Krivec, SDS: "Ne
zagovarjam sprememb na
tem področju.

Glede na to,

da se je uveljavilo nedeljsko
delo trgovin, ne vidim smisla, da bi ga z zakonom pre-
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povedovali. Ukine se lahko
tako, da ljudje prenehajo
obiskovati trgovine ob nedeljah, trgovci pa bi zaradi
ekonomske računice sami
začeli omejevati nedeljski
delovni čas. Večji problem
predstavlja dejstvo, da zaposleni v trgovinah niso primerno plačani, zato pristajajo tudi na delo ob nedeljah. A bi bilo to potrebno
uravnati z delovnopravno
zakonodajo."
� Matjaž Nemec (SD); "V
SD ostajamo naklonjeni zaprtju trgovin ob nedeljah in
praznikih, kot smo bili že ob
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referendumu leta 2003. Vendar pa je pred tem treba odgovoriti na ključne dileme,
vsebina ni enoznačna, kot se
zdi na prvi pogled. Ne gre
samo za to, ali želimo trgovkam in trgovcem omogočiti počitek ob nedeljah, s
čimer se v SD strinjamo. Ne
smemo in ne moremo pa si
zaradi morebitnega rokohitrstva ali politične všečnosti
dovoliti, da se s potrditvijo
tovrstne rešitve na tnalo postavijo delovna mesta ali se
kakorkoli poslabša socialni
položaj delavk in delavcev v
trgovski branži. Najprej mo-
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o tem najti najoptimalnejšo rešitev socialni partnerji. Rešitev zaposlenim ne sme
škodovati, ampak koristiti."
� Jernej Vrtovec (NSi):
"Spoštujem voljo, izraženo
na referendumu."
� Matej Tašner Vatovec,
Levica:
"Zaprtje
trgovin
podpiramo, ker ni dilema
šoping ali cerkev v nedeljo,
ampak je dilema ali bomo
kapitalizmu dopustili, da
nam odvzame še prosti čas.
Če se pojavljajo protiargumenti v smislu 'saj medicinske sestre, policisti ... tudi
delajo ob nedeljah', potem
se zastavlja vprašanje, zakaj
ne bi silili tudi ministrstev,
šol in avtomehanikov v nedeljsko delo? Nekje je potrebno potegniti rdečo črto
in ne dovoliti izkoriščanja
rajo
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